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Innovaatiot ovat yhä tärkeämmässä asemassa sekä yritysten että yhteiskunnan 

näkökulmasta katsottuna. Innovaatioiden tutkimuksella pyritään tehostamaan 

yritysten innovaatiotoimintaa ja kehittämään yhteiskuntaa yrityselämän 

kehityksen kautta. Tässä työssä tutkittiin innovaation johtamista luovassa 

suunnittelutyössä. Tavoitteena tutkimuksessa oli selvittää, millaisia ovat 

innovaatiota tukevat olosuhteet, innovaation esteiden poistamisen sekä 

motivaation ja kannustimien hyödyntäminen innovaation johtamisessa.  

Tutkimus sisältää myös innovaation johtamisen strategisia näkökulmia ja 

kehitysehdotuksia sekä strategian kehittämisen työkaluja. Tutkimus on 

tapaustutkimus, joka on toteutettu teemahaastateluin, joita peilataan alan 

teorioihin. Tutkimuksen kohdeyrityksenä toimivan yrityksen 

innovaatiotoiminta sisältää useita työn teoriaosassa kuvattuja teorioita ja 

toimintatapoja, mutta yrityksen innovaatiotoimintaa on mahdollista edelleen 

kehittää hyödyntämällä tässä tutkimuksessa esitelty systemaattinen sosiaalisen 

median käyttäjäyhteisöihin perustuva toimintamalli sekä yrityksen toimintaa 

kehittävä ja suuntaava strategiasynteesi. 
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Abstract 

Innovations are all the time in more important role in a modern society and 

business. The goal of the innovation research is to enhance the innovation in 

business life to develop the whole society. This study aims to find out if it’s 

possible to manage innovation in creative work? The point of view was to find 

out what kind work environmental issues support innovation and how to 

remove the innovation barriers by managing motivation and incentives. This 

study includes also strategic perspective, some development suggestions and 

strategic tools. This is a case study, which includes theme interviews, which 

are reflected to applicable innovation management theories.  

The operation of the studied company includes several theories an work 

methods covered in this study, but it is still possible to develop the company’s 

innovation by using social media user communities for systematic customer 

communication and feedback and by using strategic synthesis, which enhances 

the company’s strategic management.   

 



 

 

 

 

ALKUSANAT 

Tämä diplomityö on tehty Lind Design and Development Oy:lle yrityksen 

innovaation johtamisen tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Kiitän lämpimästi työni 

valmistumista edesauttaneita Jaakko Anttilaa, Piritta Winqvistiä, Mika 

Parikkaa sekä Heikki Hintikkaa, heidän arvokkaasta ajasta ja panoksesta.  

Kiitän myös työtäni Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ohjannutta 

professori Tuomo Uotilaa hänen neuvoista, näkemyksistä ja ohjeista. Hänen 

neuvojensa ansiosta pääsin työssäni oikeaan suuntaan ja sain työni 

valmistumaan. 

Suuren osan kiitoksista ansaitsevat kaikki opiskelijakollegani, joiden kanssa 

teimme, etenkin opintojeni alkuvaiheessa, paljon yhteistyötä ja samalla 

taisimme myös oppia jotain. Suuret kiitokset myös Pasi Ruuthille, joka jaksoi 

potkia minua eteenpäin tämän diplomityön kanssa. 

Suurin kiitos kuitenkin kuuluu vaimolleni Annukalle, jonka pitkä 

johtajakokemus on mahdollistanut hyvän sparrauksen johtamiseen liittyvissä 

asioista. 

 

Helsingissä 21.5.2017 

 

Raimo Asikainen 



 

 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. Johdanto .......................................................................................................... 1 

1.1 Tavoitteet ............................................................................................. 1 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja –aineisto ........................................................ 2 

1.3 Keskeiset käsitteet ................................................................................ 4 

1.4 Tutkimusraportin rakenne .................................................................... 4 

2. Teoreettinen viitekehys ............................................................................... 6 

2.1 Mikä innovaatio on? ............................................................................ 6 

2.2 Innovaation kannustimet, motivaatio ja luovuus ............................... 10 

2.3 Innovaatiota tukevat olosuhteet ......................................................... 14 

2.4 Mitkä ovat innovaation esteet ja kuinka ne poistetaan? ..................... 18 

2.5 Innovointi strategiana ......................................................................... 21 

3. Tutkimuksen toteuttaminen ...................................................................... 36 

3.1 Tutkimusmetodit ................................................................................ 37 

3.2 Aineisto .............................................................................................. 38 

3.3 Teemahaastattelut............................................................................... 39 

3.4 Aineiston analyysi .............................................................................. 40 

4. Innovaation johtaminen Link Design and Development Oy:ssä .............. 42 

4.1 Ihmisten johtaminen ja olosuhteiden merkitys innovoinnissa ........... 43 

4.2 Kuinka innovaation esteet näkyvät käytännössä ................................ 48 



 

 

 

 

4.3 Innovaatio suhteessa yrityksen strategiaan ........................................ 51 

5. Tulokset .................................................................................................... 53 

5.1 Luovuuden ja olosuhteiden johtamisella motivaatiomaksimiin......... 53 

5.2 Esteiden ylitys .................................................................................... 59 

5.3 Kohti innovaatiota tukevaa strategiaa ................................................ 61 

6. Yhteenveto ja pohdinta ............................................................................. 63 

6.1 Ympäristön vaikutus innovatiivisuuteen ............................................ 63 

6.2 Kuinka esteitä voi ylittää? .................................................................. 67 

6.3 Innovaatiota tukeva kehitysstrategia .................................................. 68 

6.4 Yhteenveto ......................................................................................... 70 

Lähteet .............................................................................................................. 73 

Liitteet 

Liite 1, Teemahaastattelun runko 



 

 

 

 

Taulukot ja kuvat 

Kuvat ja kaaviot 

Kuva 1. Yksilön ja organisaation korkeimman luovuuden olosuhteet. ............ 12 

Kuva 2. Tiedonjaon SECI-malli. ...................................................................... 16 

Kuva 3. Dynaamisen tiedonluontiprosessin kolme elementtiä ......................... 17 

Kuva 4. Ansoffin suodattimet ........................................................................... 20 

Kuva 6. Sosiaalisen median  soveltaminen. ..................................................... 27 

Kuva 7. Porterin viisi voimaa ........................................................................... 29 

Kuva 8. USA:n viinimarkkinoiden strategiaprofiili ......................................... 31 

Kuva 9. Neljä kysymystä .................................................................................. 32 

Kuva 10. Yellow Tail -viinin nelikenttä. .......................................................... 33 

Kuva 11. Strategiasynteesi, vaiheet 1-3. ........................................................... 34 

Kuva 12. Strategiasynteesi, vaiheet 4-6. ........................................................... 34 

Kuva 13. Työn aikataulu................................................................................... 36 

Kuva 14. Yrityksen välineet innovaatiokyvykkyyden nostamiseksi. ............... 65 

Kuva 15. Strategiasynteesi. .............................................................................. 69 

Taulukot 

Taulukko 1. Luovuuskomponentit yksilön ja organisaation kannalta). ............ 12 

Taulukko 2. Ennakointitiedon vaiheet. ............................................................. 24 

Taulukko 3. Haastateltavat ja heidän vastuualueensa....................................... 43 



 

 

 

 

Taulukko 4. Sosiaalisen median hyödyntäminen ............................................. 66 

 

 



1 

 

 

 

1. Johdanto 

Tässä työssä käsitellään innovaation johtamista suunnitteluyrityksen 

näkökulmasta. Innovaation johtamista tarkastellaan innovaation kannustimien, 

innovointia tukevien olosuhteiden luomisen, esteiden ja niiden poistamisen 

sekä strategian kautta. Innovaation kannustimien ja esteiden 

tarkastelunäkökulma kohdistuu ajatteluun, asenteisiin, ryhmätyöhön ja tiedon 

jalostamiseen. Tässä työssä ei käsitellä esimerkiksi rahoitukseen tai 

tietotekniikkaan liittyviä seikkoja vaikka niilläkin on suuri vaikutus 

innovaation syntymiseen yrityksissä. Työn strategianäkökulma liittyy 

ennakointitietoon, hiljaisiin signaaleihin sekä yrityksen markkina-asemaa 

tutkiviin viiden voiman malliin ja sinisen meren strategiaan. 

Työn lopputuloksena on menetelmäsuosituksia sekä innovaation esteiden 

poistoon että innovatiivisen työskentelyilmapiirin luomiseen ja yrityksen 

kollektiivisen tiedon kasvattamiseen. Innovaatiota tukevan tiedon hankintaan ja 

validointiin, esitellään malli sosiaalisen median hyödyntämisestä. Yrityksen 

strategiatyön helpottamiseksi työn yhteenvedossa esitellään strategiasynteesi, 

jonka avulla yrityksen markkina-asemaa ja toimintaa voi analysoida ja kehittää 

systemaattisesti. 

1.1 Tavoitteet 

Tässä diplomityössä käsitellään systemaattista innovaation johtamista 

suunnitteluyrityksen kilpailutekijänä sekä tutkitaan, millaisia strategisia 

valintoja yrityksessä on tehtävä innovaatioiden syntymisen tueksi. Diplomityö 

pyrkii selvittämään kilpailuedun luomista etsimällä vastausta kysymykseen 

voiko suunnitteluyrityksen kaltaisessa luovassa ympäristössä johtaa 

innovaatiota? Edellä mainitusta on johdettu työn päätutkimuskysymys: 

Kuinka innovaatiota johdetaan luovassa suunnittelutyössä?  
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Pääkysymykseen pyritään löytämään vastaus seuraavien alakysymysten avulla: 

1. Mitkä ovat innovaation kannustimet? 

2. Millaiset olosuhteet tukevat innovointia? 

3. Mitkä ovat innovaation esteet? 

4. Mitkä strategiset valinnat tukevat innovointia?  

Tietointensiivisen luovan työn ja innovatiivisuuden ohjaus on tapahduttava 

strategialähtöisesti ja valittujen toimintatapojen tulee tukea yrityksen vision ja 

tavoitteiden saavuttamista valituilla strategisilla keinoilla. Tämän työn 

teoriaosuudessa esitellään joitain innovaation ohjaamiseen ja jalostamiseen 

sovellettavia strategioita. Työn kohteena olevan suunnitteluyrityksen kehitys- 

ja innovointiprosesseihin luodut kehittämistoimet ja uudistukset pohjautuvat 

tässä työssä esiteltyihin teorioihin. 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja –aineisto  

Tämä on tapaustutkimusmenetelmällä (case-tutkimus) toteutettu kvalitatiivinen 

tutkimus. Tutkimusstrategiaksi on valittu tapaustutkimus, koska sen avulla 

pystytään saamaan aikaan yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta kohteesta. 

Tapaustutkimuksella päästään riittävän lähelle tutkittavaa ilmiötä, mikä 

mahdollistaa tutkimuksen intensiivisyyden. Hirsjärvi et. al. mukaan 

tapaustutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovat; valitaan yksittäinen tapaus, tilanne 

tai joukko tapauksia, joiden kohteena voi olla yhteisö, tyhmä tai yksilö. Kohde 

voi olla myös prosessi. Tapaustutkimuksessa aineistoa kerätään mm. 

haastattelemalla, tutkimalla dokumentteja ja havainnoiden. (Hirsjärvi et. al., 

1997, 134.) 

Tutkimuksen apukysymyksiin vastataan kirjallisuusanalyysin avulla ja 

pääkysymykseen sekä kirjallisuusanalyysin että kohdeyrityksessä tehtävän 

empiirisen tutkimuksen avulla. Kirjallisuushakuihin on käytetty Google 
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Scholar –palvelua, yliopistojen Nelli-tietokantaa sekä esimerkiksi Helsingin 

kaupungin kirjaston Helmet-järjestelmää. Hakusanoina on käytetty laajasti 

innovaatioon, motivaatioon, strategioihin ja johtamiseen liittyviä hakusanoja, 

joita ovat olleen mm. innovation, innovation management, leadership, 

management, motivation, motivation management, intrinsic motivation, 

extrinsic motivation, strategy, blue ocean strategy, five forces, weak signals. 

Edellä mainittujen lisäksi hakuja on tehty kattavasti myös monilla muilla 

termeillä, joita on hyödynnetty tässä tutkimuksessa ja toisaalta taas paljon 

hakuja ja hakusanoja, jotka ovat johtaneet lähteisiin, joita ei ole lopulta 

käytetty tässä tutkimuksessa. Sama pätee myös joukkoon teorioita, jotka ovat 

olleet alustavasti mukana tutkimuksessa, mutta eivät kuitenkaan päätyneet 

mukaan tutkimukseen.  

Kohdeyrityksessä tehtävä tutkimus toteutetaan henkilökohtaisten 

teemahaastatteluiden avulla, joilla kerätään tarvittava aineisto analysointia 

varten. Teemahaastatteluiden lisäksi, tietoa on kerätty vapaamuotoisissa 

keskusteluissa, joissa ei ole ollut käytössä haastattelurunkoa tai valmiita 

kysymyksiä. Teemahaastattelut käsittivät (Liite 1) tutkimuksen neljän 

apukysymyksen mukaisten aihealueden käsittelyn yrityksen tämänhetkisen 

toiminnan valossa. Näkökulmina olivat sekä yksilö- että organisaatiotaso. 

Haastatteluissa ja keskusteluissa haluttiin saada tietää haastateltavien 

mielipiteet tutkimuskysymyksiä tarkentaviin kysymyksiin, kuten kuinka 

motivaatio ja luovuus kytkeytyvät yhteen, ulkoisen motivoinnin merkitys ja 

kuinka sisäistä motivaatiota ylläpidetään, jne. Haastatteluissa käytiin läpi 

myös, millaiset olosuhteet tukevat innovointia ja kuinka yrityksessä toimitaan 

tässä suhteessa tai kuinka innovaation esteisiin tulisi suhtauta? Etenkin 

keskustelut strategioista saivat pari haastateltavaa innostumaan asiasta.  
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1.3 Keskeiset käsitteet 

Työn keskeisiä käsitteitä ovat eri innovaatiokäsitteet, innovaation kannustimiin 

ja olosuhteisiin sekä innovaation esteisiin liittyvät käsitteet. Innovaatiota 

käsitellään eri näkökulmista, kuten suljetun ja avoimen innovaation, 

käyttäjäinnovaation, vapaan innovaation, käänteisen innovaation, radikaalin ja 

inkrementaalisen innovaation sekä organisatorisen innovaation kautta.  

Kannusteita ja innovaatiota tukevia olosuhteita käsitellään sisäisen ja ulkoisen 

motivaation sekä innovointia tukevien olosuhteiden kautta, luovan ympäristön, 

motivaatiota ruokkivien tehtävien ja tavoitteiden sekä taloudellisten 

kannustimien kautta. Työssä käsitellään myös innovaation esteisiin liittyviä 

käsitteitä, jotka liittyvät ajatteluun, havainnointiin ja havaintojen 

suodattamiseen. Edellä mainuttuja esteitä ovat mm. Clemenin arvopohjaiset 

esteet ja Ansoffin suodattimet. 

Tässä työssä käydään myös lyhyesti läpi myös innovaatioon liittyviä 

strategioita, joita ovat mm. sinisen meren strategia, ennakointi ja skenariot sekä 

niihin liittyvät hiljaiset signaalit. Strategioiden yhteydessä käsitellään myös 

viiden voiman mallia, joka sinällään ei ole innovaatioon liittyvä, mutta sen 

avulla voidaan ohjata yrityksen innovointitoimintaa oikeaan suuntaan. 

1.4 Tutkimusraportin rakenne 

Tämä diplomityö koostuu kuudesta luvusta. Työn alussa ensimmäisessä 

luvussa käydään läpi tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja käsitteet. Raportin 

toinen luku käsittelee teoreettistä viitekehystä, innovaation luokittelua ja 

määrittelyitä sekä innovatiota tukevia olosuhteita, innovaation esteitä ja niiden 

poistamista sekä toisen luvun lopuksi käistellään eri innovaation johtamiseen 

liittyviä yrityksen strategioita. Kolmannessa luvussa kuvataan tutkimuksen 

toteutus, käytetyt menetelmät sekä metodit. Kohdeyrityksessä toteutettu työn 

empirinen osuus on kuvattu neljännessä luvussa, jossa käydään läpi käytännön 
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tasolla edellisen luvun teorioiden sovellukset. Tutkimuksen tulokset ovat 

raportin viidennessä luvussa, jossa peilataan teoriaosan teorioita niiden 

käytännön sovelluksiin, annetaan joitain kehityssuosituksia ja esitellään 

strategiasynteesi yrityksen strategisen kehittämisen työkaluksi. Viimeinen luku 

sisältää yhteenvedon, pohdinnan ja suositukset, joiden käyttöönotolla 

innovaation johtamista pyritään kehittämään ja tehostamaan innovaation 

johtamista kohdeyrityksessä. 
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2. Teoreettinen viitekehys 

Työn teoriaosuuden alkuosan muodostavat innovaation määritelmät. 

Seuraavaksi työssä käsitellään innovaation kannustimia ja esteitä sekä esteiden 

poistamista, joiden lisäksi tässä työn vaiheessa käsitellään myös innovointia 

tukevia olosuhteita. Teoriaosuuden lopussa käsitellään innovaatioon liittyviä 

strategioita. 

Teoriaosan päämääränä on antaa lukijalle riittävät tiedot työssä käytetyistä 

teorioista ja niiden soveltamismahdollisuuksista. Työn empiriaosuus koostuu 

case-tutkimuksesta, siihen liittyvistä teemahaastatteluista, analyysistä ja 

johtopäätöksistä. Haastatteluista tehdyt päätelmät ja lopputulokset peilataan 

teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltyjen teorioiden kautta. 

2.1 Mikä innovaatio on?  

Sana innovaatio on alunperin latinaa ja sanan lähtökohtana uutta tarkoittava 

sana, novus. Verbiksi johdettuna novus on innovare, joka tarkoittaa ”uudistaa”, 

joka johtuu  substantiiviksi muotoon innovatio ”uudistus” tai ”muutos”. 

Substantiivijohdos, innovatio, on lainattu useisiin kieliin ja sen voimakas 

käyttö mm. suomen kielessä on englannin kielen vaikutusta. (Aapala, 2017.) 

Uusien innovaatiolähteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen, on elintärkeää 

yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi (DiGangi & Wasko, 2009, 199). 

Johtuen innovaation laajasta ja pitkästä tutkimushistoriasta, löytyy 

kirjallisuudesta lukuisia erilaisia innovaation määritelmiä, joiden lisäksi 

kirjallisuudesta löytyy lukuisia eri innovaatiotyyppejä tai -alalajeja, kuten 

suljettu innovaatio (closed innovation), avoin innovaatio (open innovation), 

käyttäjäinnovaatio (user innovation), vapaa innovaatio (free innovation), 

käänteinen innovaatio (reverse innovation), organisatorinen innovaatio 

(organizational innovation), inkrementaalinen innovaatio (incremental 

innovation) ja radikaali innovaatio (radical innovation) 



7 

 

 

 

Schumpeterilainen käsitys innovaatiosta jakaa innovaation kolmeen osaan: 1) 

keksintöprosessi, joka tuottaa uusia ideoita, 2) uusien ideoiden kehittely 

markkinoilla hyödynnettäviin tuotteisiin ja prosesseihin, 3) diffuusiovaihe eli 

uusien tuotteiden ja prosessien levitys markkinoille (Sarkar, 2007, 5). Kirjassa 

The creative gap - managing ideas for profit Simon Majaro määritteli 

neliportaisen innovaatioprosessin, jonka vaiheet ovat: 1) ideoiden generointi, 2) 

tarkasteluvaihe, jossa varmistetaan ideoiden soveltuvuus yrityksen tavoitteisiin, 

3) ideoiden teknisen ja kaupallisen soveltuvuuden arviointi, 4) 

kaupallistaminen (McAdam, McClelland, 2002, 87). Zhuang et. al. esittelee 

innovaation ongelmanratkaisuprosessina kahdeksanportaisen mallin avulla: 1) 

ongelman löytäminen, 2) faktojen löytäminen, 3) syy-seuraussuhteiden 

analysointi, 4) ongelman julkaisu (problem statement), 5) luova ideointi, 6) 

ideoiden seulonta, 7) implementointisuunnitelma, 8) innovaatio. Toisaalta 

Zhuang et. al. määrittelee innovaation myös kolmen kriteerin kautta: 1) 

keksintö, jota voidaan pitää kokonaan uutena, 2) parannus nykyiseen 

tuotteeseen tai järjestelmään, 3) olemassa olevan innovaation diffuusio uuteen 

sovellukseen (Zhuang, Williamson, Carter, 1999, 58).  

Innovaation omaksuminen ja käyttöönotto on luonnollisestikin suuressa 

roolissa kehitettäessä ideaa innovaatioksi. Soumodip Sarkar kuvaa kirjassa 

Innovation Market Archtypes and Outcome Everett Rogersin innovaation 

omaksujien luokittelua. Sarkarin mukaan E. Rogers jakaa innovaation 

omaksujat viiteen ryhmään sen mukaan kuinka halukkaita henkilöt ovat 

ottamaan uusia innovaatioita käyttöön. Rogersin luokat ovat: innovoijat 

(innovators), joita on noin 2,5 % väestöstä, aikaiset omaksujat (early adopters), 

joiden osuus väestöstä on noin 13,5 %, varhainen enemmistö (early majority), 

joita on noin 34 %, myöhäinen enemmistö (late majority), joita on samoin noin 

34 % ja hitaat omaksujat (laggards), joiden osuus on noin 16 % väestöstä. 

(Sarkar, 2007, 15.) Oleellista innovaation määritelmissä on se, että ideoita 

kehitetään, rikastetaan ja saatetaan kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi ja 
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palveluiksi. Toisin sanoen pelkkä keksintö tai idea ei ole innovaatio. Tässä 

työssä innovaatiolla tarkoitetaan kaupallistettua ideaa tai keksintöä.  

Seuraavassa käsitellään tarkemmin edellä mainittuja innovaation alalajeja. 

Perinteinen, suljettu innovaatio (closed innovation) tarkoittaa yrityksen 

kannalta tilannetta, jossa yrityksen on itse pystyttävä kontrolloimaan koko 

innovaatioprosessia tuotekehityksestä valmistukseen, markkinointiin ja 

jakeluun. Toisin sanoen, jos yritys halusi saada jotain aikaan, sen oli tehtävä 

kaikki itse (Chesbrough, 2003a, 36). Avoimella innovaatiolla (open 

innovation) puolestaan tarkoitetaan innovaatioprosessia, jossa yritys toimii 

yhteistyössä yrityksen ulkopuolisten tahojen kanssa ja saa näin tietämystä 

yrityksen ulkopuolelta (Chesbrough, 2003b, XXIV). Esimerkiksi 

palveluliiketoiminnassa tämä näkyy siten, että arvonluonti tapahtuu asiakkaan 

ja yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa eikä niinkään yrityksen IP-oikeuksia 

varjelemalla (Breunig, et. al., 2014, 46).  Käyttäjäinnovaatio (user innovation) 

on yrityksen kannalta avoimen innovaation kaltainen prosessi, jossa käyttäjät 

luovat käyttäjälähtöisiä innovaatiota, kuten uusia tuotteita ja palveluita ilman 

tuottavan yrityksen apua. Käyttäjäyhteisöiltä saatava tieto ja yhteisön 

osallistuminen innovaatioihin antaa yritykselle mahdollisuuden nopeaan 

reagointiin ja asiakastarpeiden tarkempaan täyttämiseen. (von Hippel, 1998, 

11.)  

Loppukäyttäjäinnovaatiossa (end user innovation) nähdään tuotteen tai 

palvelun loppukäyttäjät merkittävässä osassa luomassa arvoa yrityksen 

innovaatioprosessiin. Loppukäyttäjät voivat esimerkiksi osallistua säännöllisiin 

koekäyttöryhmiin tai yritykselle palautetta antaviin ryhmiin. (Di Gangi, 

Wasko, 2009, 201.) Vapaa innovaatio (free innovation) syntyy 

kuluttajamarkkinoilla, kuluttajien toimesta eikä sen kehitykseen osallistuvat 

henkilöt saa rahallista kompensaatiota kehitystyöstä. Vapaa innovaatio voi 

syntyä, ja sitä voidaan kehittää, yksilöiden muodostamassa yhteisössä, mutta 

vapaaseen innovaatioon ei liity kehitystä johtavaa organisaatiota, kuten 

yritystä. Vapaa innovaatio on kaikkien kehittäjien vapaasti saatavissa, sitä ei 
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ole suojattu esimerkiksi patentein eikä sen levittämisestä myöskään saa 

palkkioita. (von Hippel, 2016, 1.) Käänteinen innovaatio (reverse innovation) 

liittyy yritysten innovaatiotoimintaan kehittyneissä ja kehittyvissä 

kansantalouksissa. Perinteisesti yritykset ovat kehittäneet ja innovoineet 

tuotteitaan kehittyneissä kansantalouksissa, missä tuotteet on myyty. Näitä 

tuotteita on viety myös kehittyviin kansantalouksiin, mikä on aiheuttanut 

yrityksille hintaongelman, koska perinteisen mallin mukaan tehdyt tuotteet 

ovat kalliita kehittyvien maiden markkinoille. Käänteisessä innovaatiossa, 

tuotteet kehitetään kehittyvissä talouksissa paikallisille markkinoille ja ne 

valmistetaan paikallisesti saatavissa olevista osista ja materiaaleista, jolloin 

tuotteiden hintataso säilyy matalampana ja tuotteet ovat paremmin myytävissä 

kehittyvissä talouksissa. Oleellinen osa käänteisen innovaation filosofiaa, on 

myydä kehittyvissä talouksissa tuotettuja tuotteita myös kehittyneissä 

kansantalouksissa. (Inmelt, Govindarajan, Trimble, 2009, 3.) DePasse ja Lee 

mukaan käänteinen innovaatio tuodaan kehittyneiden kansantalouksien 

markkinoille, innovaation ollessa aikaisten omaksujien käytössä sen alun perin 

kehittäneessä, kehittyvässä kansantaloudessa. Tämän jälkeen innovaatio 

levitetään laajemmin molemmilla markkinoilla. (DePasse & Lee, 2013, 3.) 

Organisatorinen innovaatio (organizational innovation) käsittelee organisaation 

kyvykkyyttä innovatiivisuuteen. Organisatorinen innovaatio edellyttää 

toteutuakseen neljän eri kriteerin täyttymisen; a) koko yksilön luovuus tulisi 

ymmärtää organisaation innovatiivisuuden kriittisenä tekijänä, b) kaikkien 

innovaatioon liittyvien organisaatioiden näkökulmat pitää pyrkiä ottamaan 

huomioon, c) mallin tulee tuoda näkyviin innovaatioprosessin päävaiheet, d) 

mallin tulee kuvata organisatoristen tekijöiden vaikutus yksilön luovuuteen. 

(Amabile, 1988, 123.) Ettlien et. al. mukaan radikaalissa innovaatiossa (radical 

innovation) on mukana organisaatiolle uutta selvästi aiemmasta poikkeavaa 

toimintaa, uutta teknologiaa, palveluita tai prosesseja. Myös muutoksen koko 

tai kustannus organisaatiolle voi tehdä innovaatiosta ennemminkin radikaalin 

kuin inkrementaalisen. Radikaalista innovaatiosta poiketen, inkrementaalinen 
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innovaatio (incremental innovation) tapahtuu asteittain, kehittämällä jotain 

olemassa olevaa tuotetta, palvelua tai prosessia. Ettlien et. al. mukaan radikaali 

ja inkrementaalinen innovaatio ovat organisationaalisen innovaation muotoja, 

jotka vaativat toteutuakseen erityyppisen organisaation. Radikaalien 

innovaatioiden mahdollistamiseksi, organisaatiolla tulee olla agressiivinen 

teknologiapolitiikka ja teknologiaosaajat on keskitettävä yhteen, jotta saadaan 

luotua (radikaalia) innovaatiota tukevat olosuhteet. Inkrementaalinen 

innovaatio, joka tapahtuu askeleittain, on enemmän riippuvainen perinteisistä 

organisaatiorakenteista ja markkinaorientoituneemmasta strategiasta. 

Monimutkaisemmat ja hajautetut organisaatiot ovat enemmän taipuvaisia 

inkrementaaliseen innovointiin kuin radikaaliin innovointiin. (Ettlie, Bridges, 

O’Keefe, 1984, 2-3.) 

2.2 Innovaation kannustimet, motivaatio ja luovuus 

Motivaatio voidaan jakaa kahteen osaan, sisäiseen motivaatioon ja ulkoiseen 

motivaatioon. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan ihmisen omaa halua tehdä ja 

saada aikaan asioita ja ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan ihmisen 

ulkopuolista ohjausta, jolla henkilö pyritään saamaan tekemään asioita. 

Ulkoista motivaatiota edustavat mm. palkitseminen ja rankaiseminen. 

(Bénabou, Tirole, 2003, 490.) Ihmisen sisäistä motivaatiota voidaan johtaa 

Jarenkon ja Martelan mukaan ohjaamalla ihmisen neljää sisäistä perustarvetta; 

vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteenkuuluvuus ja hyvän tekeminen. Näiden 

perustarpeiden täyttyminen luo innostusta ja merkityksellisyyden tunnetta eli 

sisäistä motivaatiota, josta kirjoittajat käyttävät nimitystä draivi. (Jarenko, 

Martela, 2016, 17-18.) Henkilön sisäisen motivaation sytyttämiseksi ja 

tukemiseksi tulisi ihmisellä olla työssään vapaaehtoisuuden tarpeen täyttävät 

olosuhteet, eli ihmisellä tulisi olla mahdollisuus tehdä itseään kiinnostavia 

asioita, itse valitsemallaan tavalla, jolloin työ ei ole pakotettua vaan edustaa 

henkilöä itseään. Työn tulisi myös tarjota sopivia haasteita ja mahdollisuuden 

oman osaamisen käyttämiseen, jolloin ihminen oppii ja pääsee kehittymään 
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työssään sekä kokee saavansa aikaan asioita. Yhteenkuuluvuuden tarpeen 

täyttymisen kokemus syntyy ihmisen toimiessa osana yhteisöä, jossa häntä 

arvostetaan ihmisenä ja, jossa hän saa arvostusta. Työn myönteinen vaikutus 

esimerkiksi yhteiskuntaan tai kollegoihin saa ihmisen kokemaan, että saa 

työllään hyvää aikaan. (Jarenko, Martela, 2016, 57-61.) 

Yksi suurimmista ihmisen luovuuden muodostajista on sisäinen motivaatio 

(Hur, Moon, Jun, 2016, 305). Luovan työympäristön rakentamisessa sisäinen 

motivaatio on avainasemassa, koska sisäinen motivaatio ruokkii ja tehostaa 

luovuutta (Elsbach, Hargadon, 2006, 471). Hur et. al. perustelevat sisäisen 

motivaation ja luovuuden välistä positiivista suhdetta kolmen tekijän avulla: 1) 

Tunteiden tutkimus väittää sisäisen motivaation aiheuttavan positiivisen 

tahtotilan, joka laajentaa kognitiivista havaintoavaruutta yhdistelemällä eri 

ideoita ja tehostamalla olemassa olevien ajatusmallien kognitiivista 

joustavuutta. 2) Itseluottamuksen tutkimus väittää, että sisäisesti motivoituneet 

työntekijät ovat todennäköisesti uteliaampia ja halukkaampia oppimaan, mikä 

mahdollistaa heidän riskinottokyvyn, kognitiivisen joustavuuden ja 

avoimuuden monimutkaisille asioille, mikä puolestaan johtaa luovuuden 

kasvuun. 3) Molemmat tutkimusalat puolestaan sanovat, että sisukkuus on 

sisäisen motivaation oleellinen luovuutta tehostava osa. Tunteiden tutkimuksen 

näkökulmasta, sisäinen motivaatio tehostaa positiivista tahtotilaa, joka 

puolestaan kehittää kestävän tunnesiteen ja suuremman sitoutumisen työhön. 

Itseluottamusteorian näkökulmasta, sisäinen motivaatio parantaa 

itseluottamusta ja kiinnostuneisuutta, joka mahdollistaa työntekijöiden 

selviytymisen haasteissa, monimutkaisissa ja uusissa tilanteissa ja mahdollistaa 

heidän paremman keskittymisen näihin tehtäviin. Hur et. al. esittävät edellä 

mainittujen seikkojen perusteella väitteen, että sisäinen motivaatio on 

positiivisessa suhteessa työntekijän luovuuteen. (Hur, Moon, Jun, 2016, 305.) 

Bénabou & Tirole mukaan useissa tutkimuksissa on osoitettu, että sisäistä 

motivaatiota seuraavat ihmiset työskentelevät pitkäjänteisemmin saman 

tehtävän parissa kuin ulkoisesti motivoidut henkilöt. Tutkimuksissa on 
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selvinnyt, että ulkoisesti motivoidut henkilöt saavat aluksi parempia tuloksia 

aikaan, mutta pidemmällä aikavälillä sisäisesti motivoituneet ovat suoriutuneet 

tehtävistä paremmin. (Bénabou, Tirole, 2003, 490.)  

Artikkelissa A Model of Creativity and Innovations in Organizations T. 

Amabile on käsitellyt sekä yksilön että organisaation luovuutta. Amabilen 

mukaan luovuus koostuu motivaatiosta, resursseista ja tekniikoista (Kuva 1).  

 

Kuva 1. Yksilön ja organisaation korkeimman luovuuden olosuhteet (Amabilen, 1988, 

mukaan). 

Kunkin komponentin kasvaessa, kasvaa myös luovuus samassa suhteessa ja 

korkein luovuus saavutetaan olosuhteissa, joissa käytettävissä olevat resurssit, 

tekniikka (työn edellyttämään tekniikan hallinta) ja motivaatio risteävät. Sekä 

yksilön että organisaation innovatiivisuuden kannalta kaikki kolme elementtiä 

ovat elintärkeitä. Amabilen kolmen luovuuskomponentin sisältö on esitetty alla 

(Taulukko 1). (Amabile, 1988, 155-157.) 

Taulukko 1. Luovuuskomponentit yksilön ja organisaation kannalta (Amabilen, 1988, 

mukaan). 

 Luovuuskomponentti 

 Motivaatio Resurssit Tekniikat 
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Yksilö Sisäinen motivaatio Toimialakohtainen 

osaaminen ja taidot 

Luovuuteen 

kuuluvat taidot, 

kuten 

ajattelumallit, 

työtavat, uuteen 

ajatteluun ja uusiin 

ideoihin johtava 

tapa suhtautua 

asioihin. Valmius 

resurssien 

käyttöön. 

Organisaatio Sisäinen motivaatio. 

Motivaation organisaation 

innovoinnille tuo 

organisaation 

korkeimmalta taholta 

tuleva riskiorientoitunut 

visio 

Rahoitus, materiaalit, 

ihmiset, järjestelmät 

ja saatavissa oleva 

tieto 

Taidot innovaation 

johtamisessa eli 

organisaation 

kaikilla tasoilla 

kehityksen, 

konseptoinnin ja 

luovien ajatusten 

käyttöönoton 

tukeminen. 

Valmius resurssien 

käyttöön. 

 

Koska ihminen pyrkii tekemisessään sisäisen motivaation ohjaamana hyvään 

(Jarenko, Martela, 2016, 17-18) ja toimimaan yhteisen hyvän edellyttämällä 

tavalla, voidaan ihmisiä kannustaa innovaatioon ja innovointiin selkeällä 

tavoitteiden asettelulla ja tehtävillä, jotka tuntuvat merkityksellisille yhteisen 

hyvän (innovaatioiden) saavuttamiseksi. Ulkoiset motivaatiotekijät, kuten 

palkitsemisjärjestelmät, ohjaavat innovointia ja innovaatiotoiminnan 

tehokkuutta yrityksessä. Kannustinjärjestelmiä käytettäessä on tärkeätä 

tiedostaa niiden ohjausvaikutus. Sekä lyhyt- että pitkäaikaiset 

kannustinjärjestelmät tehostavat innovointia, mutta pitkäaikaisilla 

kannustimilla on huomattu olevan tehokkaampi aikutus (Fu, 2012, 521).  
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Pitkäaiset kannustimet antavat avainhenkilöille mahdollisuuden pitkän 

aikavälin vision toteuttamiseen. Kannustinjärjestelmä tulisi rakentaa kestämään 

innovaation alkuvaiheen epäonnistumisia ja palkitsemaan pitkäaikaisesta 

onnistumisesta. (Fu, 2012, 513.) Kannustinjärjestelmien rakentaminen on 

sikälikin perusteltua, että yrityksillä, joilla on sekä pitkä- että lyhytaikaisia 

innovaation kannustinjärjestelmiä ovat innovoivampia kuin yritykse ilman 

kannustinjärjestelmiä. Innovaatiotehokkuuta mitataessa Fu on huomannut, että 

innovaatiotehokkuus yrityksissä on sitä suurempi, mitä suurempi osa yrityksen 

henkilöstöstä on osallisena osakeoptio-ohjelmassa. (Fu, 2012, 521.) Etenkin 

avoimessa innovaatiossa, käytännöt ja toimenpiteet ovat monen toimijan 

yhteisiä, jolloin palkitsemisjärjestelmän ja suortuskykymittareiden tulisi 

huomioda tämä eikä niitä pitäisi rakentaa yksilötasolle vaan niiden tulisi 

kohdistua koko innovaatioyhteisöön (Breunig et al., 2014, 52). Toisaalta Foss 

et al. mukaan henkilökohtaiset kannustimet ovat edellytys kestävän 

innovointikyvyn ylläpitämiseksi, koska yksilöt omaksuvat tietoa yrityksen 

ulkopuolelta ja jakavat sitä yrityksen sisäpuolella (Foss et al., 2011, 995). 

2.3 Innovaatiota tukevat olosuhteet 

Innovaatiota tukevat olosuhteet edellyttävät luovuutta sekä avointa ihmisten 

välistä vuorovaikutusta, jossa ihminen tuntee arvostusta omista suorituksistaan 

sekä tuntee oman työnsä merkittäväksi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

(Jarenko & Martela, 2016, 57-61). Jotta työympäristössä saavutetaan 

mahdollisimman korkea luovuuden taso, on sitä varten luotava 

työskentelyolosuhteet, joissa motivaatio, resurssit ja tekninen osaaminen 

yhdistyvät (Amabile, 1988, 155-157). Sisäisen motivaation johtamisessa tulee 

ottaa huomioon yksilölle soveltuvat tehtävät ja selkeät tavoitteet, jotka ovat 

riittävän haastavia, mutta joista henkilö selviytyy ja tuntee onnistumisen 

kokemuksia sekä saa tätä kautta merkittävyyden tunnetta tehtävissään (Jarenko 

& Martela, 2016, 17-18).  
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Sisäisen motivaation lisäksi yksilöitä ja ryhmiä voi motivoida myös ulkoisesti, 

esimerkiksi palkitsemisen avulla. On havaittu, että ilman kannustinjärjestelmää 

toimivat yritykset ovat vähemmän innovatiivisia verrattuna yrityksiin, joissa 

käytetään kannustinjärjestelmiä (Fu, 2012, 521). Palkitsemisessa on 

huomioitava eri kannustinten erilainen ohjausvaikutus esimerkiksi 

kannustavuuden keston suhteen, koska sekä lyhyt- että pitkäaikaiset 

kannustimet tehostavat innovaatiotoimintaa. Tosin pitkäaikaiset kannustimet 

on havaittu tehokkaammaksi keinoksi johtaa innovaatiota ja ne antavat myös 

paremman mahdollisuuden yrityksen pitkäaikaisen vision toteuttamiseen. (Fu, 

2012, 513.) Tätäkin taustaa vasten kannustinten käyttö vaikuttaa positiiviselle 

ajatukselle kehitettäessä innovaatiota tukevia olosuhteita. 

Organisaation innovatiisuuteen voidaan vaikuttaa myös kehittämällä 

olosuhteita tiedon jakamisen ja kehittämisen keinoin. Yrityksen 

tiedonhallinnan ja tiedon laadun kehittämiseksi voi hyödyntää SECI-mallia 

(Kuva 2), jossa organisaation tiedon luominen perustuu hiljaisen tiedon ja 

eksplisiittisen tiedon vuorovaikutukseen, jota kirjallisuudessa kutsutaan tiedon 

muuntamiseksi (knowledge conversion).  
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Kuva 2. Tiedonjaon SECI-malli Nonaka et al., 2000, mukaan. 

Muunnosprosessin aikana sekä hiljaisen- että eksplisiittisen tiedon määrä 

lisääntyy ja laatu paranee. Tiedon muunnosprosessi jaetaan neljään osaan: 1) 

sosialisaatio (socialization), 2) ulkoistaminen (externalization), 3) 

yhdistäminen (combination), 4) sisäistäminen (internalization). Sosialisaatio 

tarkoittaa uuden, kokemusten kautta, hankitun hiljaisen tiedon siirtämistä 

yhteisten kokemusten ja yhdessä tekemisen kautta henkilöiden välillä. 

Ulkoistaminen on prosessi, jossa hiljainen tieto muutetaan eksplisiittiseen 

muotoon, kuten piirustuksi, työohjeiksi tai dokumenteiksi. Yhdistäminen on 

prosessi, jossa tietoa yhdistetään eri lähteistä ja näin luodaan eksplisiittisestä 

tiedosta uutta eksplisiittistä, rikastettua tietoa, jota voidaan jakaa 

organisaatiossa. Sisäistämisellä tarkoitetaan prosessia, jossa eksplisiittinen 

tieto, kuten ohjeet, sisäistetään ja käytetään tietoa omassa työskentelyssä. 

Sisäistämisprosessissa henkilölle syntyy eksplisiittisestä tiedosta uutta hiljaista 

tietoa. On huomattava, että SECI on jatkuvasti toimiva prosessi, joka jatkuu 

loputtomasti vaiheesta toiseen. (Nonaka, Toyama, Konno, 2000, 9-10.) 
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SECI-mallin tuomia hyötyjä voi tehostaa dynaamisen tiedonluontiprosessin 

avulla (Kuva 3), joka perustuu kolmen elementin; Ba, SECI ja tieto-omaisuus 

hyödyntämiseen. Ba on tiedon tuottamisen tila (joko fyysinen, virtuaalinen tai 

henkinen tila). SECI-mallilla (Kuva 2) tarkoitetaan tiedon luomista hiljaisen ja 

eksplisiittisen tiedon vuorovaikutuksesta. Tieto-omaisuudella tarkoitetaan 

tiedonluontiprosessin syötteitä, tuloksia sekä tiedonluontiprosessin 

moderointia. (Nonaka et al., 8-22.) 

 

 

Kuva 3. Dynaamisen tiedonluontiprosessin kolme elementtiä (Nonaka et al., 2000, 8). 

Dynaaminen tiedonluontiprosessi on jatkuva, itseään kehittävä prosessi, jossa 

kaikki kolme elementtiä toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa luoden 

uuta tietoa. Hydynnettäessä dynaamista tiedonluontiprosessia, luodaan Ba 

kehitettämällä työskentelyolosuhteet tukemaan luovaa työtä, innovointia ja 

ihmisten vuorovaikutusta. SECI-prosessilla tuotetaan organisaatioon uutta 

tietoa ja jalostetaan vanhaa. SECI-mallin avulla saadaan myös tieto ja hyviksi 

havaitut toimintatavat levitettyä koko organisaation käyttöön. Moderoinnin eli 

johtamisen avulla pidetään olosuhteet otollisina sekä Ba:lle että SECI:lle, 
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jolloin päästään dynaamiseen tiedonluontiprosessiin, josta kaikki 

organisaatiossa hyötyvät. 

Innovaatiota tukevat olosuhteet, jotka sisältävät yksilölle ja ryhmälle 

motivoivia haasteita sekä riittävät resurssit, joihin kuuluu myös toimialalla 

tarvittava osaaminen. Innovaatiota tukevia olosuhteita ovat myös innovaation 

esteiden poisto huomioimalla havainnointiin, ajatteluun sekä organisaation 

toimintaan liittyvät esteet sekä aineelliset kannustinjärjestelmät. 

2.4 Mitkä ovat innovaation esteet ja kuinka ne poistetaan? 

Tämä luku käsittelee innovaation esteitä, niiden poistamista tai esteiden 

vaikutuksen minimointia. Tässä työssä innovaation esteet käsittelevät Robert 

Clemenin esittämiä hiljaisia olettamuksia, näkemiseen liittyviä arvopohjaisia- 

kulttuurillisia- ja ympäristön esteitä sekä Ansoffin suodattimia. Näkökantana 

on edellä mainittujen asioiden tarkastelu sekä yksilön että organisaation 

kannalta.  

Robert Clemen on luokitellut eri tyyppisiä luovan ajattelun esteitä, jotka 

liittyvät havainnointiin, arvopohjaan sekä kulttuuriin ja ympäristöön. Hiljaiset 

oletukset (tacit assumptions) ovat Clemenin mukaan tiedostamattomia 

rajoitteita, joita ihminen luo ajatuksissaan. Esimerkiksi tehtävä, jossa neliön 

sisällä on kolmessa rivissä kolme ympyrää ja ratkaisijan on yhdistettävä 

ympyrät neljällä suoralla viivalla kynää nostamatta. Ratkaisuun tarvitaan viiva, 

joka kulkee neliön rajojen ulkopuolelle. Clemenin mukaan suuri osa ihmisistä 

olettaa, että viivat on piirrettävä pysyen neliön sisällä, jolloin tehtävä on 

mahdoton. Tätä neliön sisällä pysymistä Clemen kuvaa hiljaiseksi oletukseksi 

eli rajoitteeksi, jota ei ole, mutta oletamme sen olevan. (Clemen, 1996, 194.)  

Kyvyttömyys hahmottaa ongelmaa eri tasolla tai toisen henkilön näkökulmasta 

johtuu Clemenin mukaan arvopohjaisista ajattelun esteistä, jotka ovat 

riippuvaisia yksilön arvoista. Useasti arvot ja tavoitteet sekoittuvat kykyyn 
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löytää uusia, luovia ratkaisuvaihtoehtoja. Kyvyttömyys nähdä ongelma toisen 

henkilön näkökulmasta estää myöskin näkemästä ongelmaa toisen henkilön 

arvoista käsin. Arvojen huomioimien on päätöksenteon kannalta tärkeää 

etenkin silloin, kun päätöksentekoon osallistuu useita tahoja, joilla on eri arvot. 

Ympäristöön, erityisesti organisaatioon liittyvät esteet johtuvat toimintatavoista 

ja -kulttuureista, joilla on suuri vaikutus päätöksentekoon yrityksissä. 

Yrityksessä esimerkiksi saattaa olla tapana hienovaraisesti tukea kriittisyyttä ja 

ideoiden tuomitsemista sekä välttää riskinottoa toiminnassa. Huumori, 

leikkisyys ja taiteellinen ajattelu voidaan pitää poissa, jotta yrityksen traditiot 

voidaan säilyttää. (Clemen, 1996, 194.) Organisaation johto voi saada aikaan 

positiivisen muutoksen kohti luovaa organisaatiokulttuurina yksinkertaisesti 

itse uskomalla työntekijöiden luovuuden arvoon. Organisaatio voi omaksua 

kaikkein luovimmat prosessit, menetelmät ja toimintatavat, mutta jos 

organisaation korkeimmalla johdolla ei ole uskoa luovuuteen, on muutos 

tuhoon tuomittu. (Mannarelli, 2001, 4/5.) 

Jotta uusi tieto tulee organisaation käyttöön ja se omaksutaan osaksi toimintaa, 

on tiedon läpäistävä kolme ns. Ansoffin suodatinta, joilla tarkoitetaan uuden 

tiedon omaksumisen esteitä, jotka muodostuvat Igor Ansoffin luoman teorian 

mukaan kolmesta elementistä; havaitsemissuodatin (surveillance filter), 

mentaalisuodatin (mentality filter) ja voimasuodatin (power filter) (Holopainen 

& Toivonen, 2011, 198). Havaitsemissuodatin rajaa alueen, jolta havaintoja 

tehdään ja se on uuden tiedon ensimmäinen este, jonka havaitsija tietoisesti tai 

tiedostamattaan uudelle tiedolle asettaa. Mentaalisuodatin vähentää 

havainnoidun tiedon määrää siten, että henkilölle entuudestaan tutut tiedot ja 

ajatusmallit etenevät mentaalisuodattimen läpi varmemmin kuin uudet. Toisin 

sanoen mentaalisuodatin rajoittaa uuden tiedon perille pääsyä silloin, kun 

olemassa olevat ajatusmallit eivät tue uutta tietoa. Voimasuodatin liittyy 

organisaatioiden kykyyn vastaanottaa ja käsitellä uutta tietoa. Voimasuodatin 

ilmenee tilaisuuksissa, joissa henkilö, joka epäilee, että uusi tieto voi vähentää 

hänen vaikutusvaltaansa, alkaa toimia uutta tietoa vastaan pyrkien 
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minimoimaan uuden tiedon vaikutuksen. (Ilmola & Kotsalo-Mustonen, 2003, 

483-484.) On huomioitavaa, että kaikki Ansoffin suodattimet toimivat yksilö- 

ja organisaatiotasolla (Ilmola & Kuusi, 2006, 911-912).  

 

Kuva 4. Ansoffin suodattimet (Ilmola & Kuusi, 2006, 912). 

Ansoffin suodattimia voi pyrkiä avaamaan tai niiden vaikutusta minimoimaan, 

jos niiden olemassaolo ja toiminta tunnetaan. Havainnoitsijan identiteetti ja 

arvot vaikuttavat tapaan, kuinka hänen havaitsemissuodatin rajaa 

havaintoavaruutta, jolloin on ilmeistä, että ryhmän päätöksentekoprosessia 

tukee päätöstä tekevän ryhmän heterogeenisyys eli, että ryhmässä on 

mahdollisimman erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Havaintojen lopputulos 

on monipuolisempi, jos havaintoprosessin annetaan olla ristiriitainen tai 

paradoksaalinen. Jos päätöksentekoprosessissa päätökset ajoitetaan prosessin 

alkupäähän, muotoutuu kulttuurisen havaintosuodattimen ja yhteisten sääntöjen 

kautta ryhmän yhteinen näkemys eikä erilaisia näkemyksiä saada esiin. (Ilmola 

& Kotsalo-Mustonen, 2003, 484.)  

Myös mentaalisuodattimen vaikutusta voi pienentää tiedostamalla suodattimen 

olemassaolo sekä suodattimen toiminnan selittäminen päätöksentekoprosessin 

osallisille. Tiukat vaatimukset argumentoinnille päätöksentekoprosessissa 

johtavat voimakkaisiin kognitiivisiin suodattimiin ja toisaalta 

päätöksentekoprosessi helpottuu, jos argumentoinnin vaatimuksia vähennetään. 
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(Ilmola & Kotsalo-Mustonen, 2003, 484.) Arvovaltasuhteiden poisto ideointi- 

tai päätöksentekotilanteissa auttaa minimoimaan voimasuodattimen 

vaikutuksen. Arvovaltasuhteiden poisto onnistuu esimerkiksi anonymiteetin 

avulla, riisumalla ideat tai ratkaisuehdotukset henkilösidonnaisuuksista (Kuusi, 

2000, 73). Myös muodollisten ja tarkasti määriteltyjen prosessien 

mittausjärjestelmien vähentäminen pienentää voimasuodattimen vaikutusta 

(Ilmola & Kotsalo-Mustonen, 2003, 484). 

Innovaation esteiden poisto on olosuhteiden kehityksen kannalta tärkeää. 

Koska heterogeenisen ryhmän on havaittu tukevan päätöksentekoprosessia 

homogeenistä ryhmää tehokkaammin, on suositeltavaa, että päätöksentekoon 

osallistuvat ryhmät pidetään heterogeenisinä, jotta mahdollisimman 

monipuoliset mielipiteet saadaan esiin (Ilmola, Kotsalo-Mustonen, 2003, 194). 

Henkilöiden kulttuuritausta ja arvot on huomioitava päätöksentekoprosessissa, 

koska arvot vaikuttavat siihen, kuinka näemme ongelmat ja niiden ratkaisut. 

Ellemme ymmärrä toisen ihmisen arvoja, emme myöskään ymmärrä kuinka 

hän näkee ongelman ratkaisut (Clemen, 1996, 194). Havainto-, mentaali- ja 

voimasuodatinten olemassaolon tiedostaminen auttaa vähentämään niiden 

vaikutusta (Ilmola, Kotsalo-Mustonen, 2003, 484).  

2.5 Innovointi strategiana  

Yrityksen korkean innovaatiokyvyn edellytys on selkeä innovaatiostrategia 

(Breunig, et al., 2014, 45-46). Tämän luvun alussa käydään tiivistetysti läpi 

yrityksen strategisia näkökulmia lähtien ennakoinnista ja skenariosta, hiljaisiin 

signaaleihin, niiden keräämiseen ja suodatukseen. Tämän jälkeen, luodaan 

katsaus viiden voiman malliin ja lopuksi sinisen meren strategiaan. 

Tarkoituksena on antaa kuva eri strategisista näkökulmista ja käsitys yrityksen 

asemoinnista markkinoille edellä kuvatuilla strategioilla. Lähtökohtana on 

käsitellä innovaatioon ja innovointiin liittyviä yrityksen johtamisen strategisia 
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välineitä, joiden avulla voidaan ottaa systemaattinen strateginen näkökanta 

mukaan yrityksen toimintaan ja johtamiseen. 

Ilman asettuja tavoitteita toiminta on merkityksetöntä ja vain ennakoinnilla 

voidaan määritellä toiminnalle suunta ja antaa sille merkitys. Tästä huolimatta, 

ennakointia ei ole kovin paljoa käytetty eikä se ole laajalle levinnyt 

organisaatioden päätöksentekijöiden keskuudessa, koska asioiden ollessa 

hyvin, selvitään hyvin ilman ennakointia ja toisaalta asioiden ollessa huonosti, 

on usein liian myöhäistä. (Godet, 2000, 3.) Vaikka tulevaisuus onkin aina 

houkuttelevaa suunnitella mieleisekseen, on yksilön ja organisaation syytä 

varautua myös tulevan toimintaympäristön muutoksiin. Ennakoinnissa ja 

suunnittelussa on myös huomioitava, että skenarioita, jotka sisältävät sekä 

toiveita että pelkoja tulevaisuuden suhteen, ei pidä sekoittaa strategisten 

optioiden vaihtoehtoon. (Godet, 2000, 7.) Godetin mukaan tulevaisuuden 

epävarmuus voidaan kuvata todennäkäisyysavaruudessa olevien mahdollisten 

skenarioiden lukumäärän avulla. Pääperiaatteena, mitä suurempi lukumäärä, 

sitä suurempi epävarmuus. Tämä on kuitenkin vain periaate, koska 

skenarioiden sisältö on myös huomioitava ja kaikkein todennäköisimmät 

skenariot ovat hyvin samankaltaisia tai hyvin päinvastaisia.  

Yleisesti, kokemusperustaisesti, voidaan sanoa, että kolmannes kaikista 

mahdollisista skenarioista kattaa 80 % todennäköisyysavaruudesta. Jos 

epävarmuus on pientä, eli pieni määrä läheisesti toisiinsa liittyviä skenarioita 

kattaa lähes koko todennäköisyysavaruuden, voidaan käyttää joko korkean 

riskin strategiaa ja saavuttaa yksi kaikkein todennäköisimmistä skenarioista tai 

robustia matalan riskin skenariota ja välttää kaikkein todennöisimpiä 

negatiivisia kehityksiä. Toisaalta, jos epävarmuus on suuri (yli puolet kaikista 

mahdollisista skenarioista kattaa 80 % todennököisyyksistä), on suositeltavaa 

käyttää joustavaa strategiaa, joka sisältää maksimaalisen määrän 

paluumahdollisuuksia. On myös huomioitava, että välttämällä riskejä sisältävät 

strategiset valinnat, menetetään tuottoisia mahdollisuuksia, joita ei ole matalan 

riskin vaihtoehdoissa. (Godet, 2000, 7-8.) Artikkelissa Managerial foresight: 
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concept and measurment Martin Amsteus määrittelee ennakoinnin (foresight) 

organisaation strategisena kykynä haivainnoida ja analysoida organisaation 

tulevaa suorituskykyä (Amsteus, 2008, 63) ja ennakointi voidaan jakaa eri 

toiminnallisiin osa-alueisiin, kuten luominen, tarkastelu ja arviointi, laajennus 

ja tarkkailu sekä kehittäminen ja ymmärrys (Amsteus, 2008, 57). Luomisella 

Amsteus tarkoittaa olosuhteita, jotka tukevat ja kannustavat sellaista luovaa 

ajattelua sekä toimintaa, jotka tähtäävät eteenpäin katsovan tiedon luomiseen. 

Tarkastelulla ja arvioinnilla tarkoitetaan tieteellistä ja teknologista kehitystä 

suuren kilpailukykyyn liittyvän vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Laajennus ja 

tarkkailu tarkkailu ovat Amsteuksen mukaan toimenpiteitä tulevaisuuden 

näkemiseen ja hahmottamiseen omien vastuualueiden yli suurempien 

kokonaisuuksien hahmottamiseksi. Kehitys ja ymmärrys ovat eri keinojen 

yhteensovittamista, jotta saavutetaan paras mahdollinen toteutettavissa oleva 

lopputulos erottamalla mahdollinen mahdottomasta. (Amsteus, 2008, 57.) 

Toimintaympäristön muutoksen havainnoinnissa käytettävät hiljaiset signaalit 

ovat Holopainen & Toivonen (2001) mukaan joko yksittäisiä tapahtumia tai 

joukko toisiinsa kytkeytyneitä tapahtumia, jotka eivät välttämättä esiintyessään 

vaikuta merkittäviltä tai kauaskantoisilta tapahtumilta, joilla olisi suurta tai 

jopa ratkaisevan tärkeää merkitystä tulevaisuudessa. Hiljaisten signaalien 

yhteyttä tulevaan tapahtumaan ei välttämättä ole mahdollista osoittaa todeksi 

tilastollisesti tutkien esimerkiksi historiallisilla aikasarjoilla. H. I. Ansoffin 

mukaan hiljaiset signaalit ovat strategisia epäjatkuvuuksia, turbulenttista 

ympäristöä ja strategisia yllätyksiä. Hiljaisten signaalien ominaisuuksiin 

kuuluu niiden yllättävä esiintulo, joka voi olla yrityksen kannalta joko 

positiivinen tai negatiivinen tekijä. Hiljaisten signaalien ensimmäiset merkit 

ovat strategisia epäjatkuvuuksia, eli merkkejä mahdollisista tulevista 

muutoksista. Ensimmäiset merkit voivat olla hyvin heikkoja ja epäselviä. 

(Holopainen, Toivonen, 2011, 199.) Coffmanin määritelmän mukaan hiljaisiin 

signaaleihin liittyvät ominaisuudet ovat; 1) uusi ajatus tai trendi, joka vaikuttaa 

liiketoimintaympäristöön, 2) tarkkailijan kannalta uusi ja merkittävä 
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tapahtuma, vaikka muutkin saattavat sen huomata, 3) toisinaan vaikeasti 

jäljitettävä asia, joka hukkuu muiden signaalien kohinaan, 4) organisaation 

kannalta uhka tai mahdollisuus, 5) signaali tai merkki on usein niiden 

henkilöiden, jotka ”tietävät”, pilkan kohteena, 6) yleensä vaaditaan pitkä aika 

ennen kuin ilmiö on ”kypsä” ja valtavirtaa, 7) edellä mainituista johtuen, 

hiljainen signaali on mahdollisuus oppia, kasvaa ja kehittyä. Holopainen & 

Toivonen (2011) mukaan Kamppinen, Kuusi, Söderlund puolestaan 

määrittelevät hiljaisen signaalin olevan yksittäinen tapahtuma tai joukko 

toisistaan riippumattomia tapahtumia, jotka eivät vaikuta merkittäviltä 

tapahtuma-ajankohtana, mutta jotka ovat ratkaisevan tärkeitä tullessaan esiin 

tulevaisuudessa. (Holopainen, Toivonen, 2011, 200.)  

Hiljaiset signaalit tunnetaan myös muilla termeillä, kuten germs, seeds, wild 

cards ja early warnings. Kyseiset termit tarkoittavat kirjoittajasta riippuen joko 

samaa asiaa kuin hiljainen signaali tai siitä vähän poikkeavaa, mutta samaa 

ilmiötä kuvaavaa asiaa. (Holopainen, Toivonen, 2011, 200.) Hiljaisten 

signaalien kehittyessä niistä saattaa muodostua vahvoja signaaleja, trendejä, 

megatrendejä ja ajureita (drivers/ driving forces) (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Ennakointitiedon vaiheet (Holopainen & Toivonen, 2011, mukaan). 

Vaihe Ominaisuus Muuta 

Hiljainen signaali 
Heikko, voi olla lähes 

huomaamaton. 

Voi kehittyä jonkin niche-ryhmän 

sisällä minitrendiksi, jonka 

jälkeen hiljainen signaali itse 

ymmärretään ilmiöksi eikä ilmiön 

ennusmerkiksi. 

Vahva signaali 

Selvästi näkyvä merkki, jonka 

avulla yritys voi tehdä spesifejä 

suunnitelmia. 

Eroaa heikosta signaalista 

toteutumisen suurempana 

todennäköisyytenä. 

Trendi Laajasti tunnistettu ilmiö. 

Trendit voivat olla myös 

Heikot signaalit saatetaan tulkita 

olevan aikaisen vaiheen trendejä 
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megatrendin osia. ilmiön ollessa vain joidenkin 

aikaisten omaksujien tunnistama. 

Megatrendi 

Merkittävä, tunnistettava ilmiö, 

jolla on oma tunnistettava 

historia ja kehityskulku. 

Sisältää useita, jopa keskenään, 

ristiriitaisia tapahtumia ja 

tapahtumasarjoja. 

Ajurit (drivers/ driving 

forces) 

Ilmiö, joka vaikuttaa koko 

yhteiskuntaan tai yhteiskuntiin. 

Ajurit vaikuttavat nykyhetkeen, 

kun taas trendit ja hiljaiset 

signaalit antavat viitteitä 

tulevasta kehityksestä. 

 

Ennakointitiedon kerääminen markkinoilta on innovatiivisen yrityksen 

kannalta tärkeää. H.I. Ansoffin mukaan ennakointitiedon, hiljaisten signaalien, 

samoin kuin muunkin uuden tiedon, on läpäistävä havaitsemissuodatin, 

mentaalisuodatin sekä voimasuodatin, jotta signaali etenee organisaation 

päätöksentekoon (Kuva 4). Ansoffin hiljaisten signaalien teoria antaa työkaluja 

ja analysointimenetelmiä tutkia markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja 

suunnitella yrityksen strategiaa hiljaisten signaalien antaman tiedon valossa 

(Holopainen & Toivonen, 2011, 198-199). Toisaalta pelkkä hiljaisten 

signaalien tunnistaminen ei riitä yritykselle, vaan sen on myös analysoitava ja 

suodatettava kyseisiä signaaleja, jotta signaalista voisi tulla merkittävän 

innovaation ja kilpailuedun lähde (Ilmola & Kuusi, 2006, 909). Hiljaisten 

signaalien keräämiseen ja analysointiin on Holopainen & Toivonen mukaan 

kehitetty joitain, lähinnä internet-pohjaisia työkaluja, mutta kirjoittajien 

mukaan ne eivät ole juuri yleistyneet (Holopainen, Toivonen, 2011, 203-204).  

Teoriat tehokkaasta havaintosuodatuksesta olettavat, että suodatus tapahtuu 

havainnoijassa, eikä ympäristössä ja, että suodattamattomat ärsykkeet ovat 

tosia. Artikkelissa Executives’ Perceptual Filters: What They Notice and How 

They Make Sense Starbuck ja Milliken kiinnittävät tähän huomiota ja väittävät, 

että havainnoitsija on itse erottamaton osa ympäristöään, koska molemmat ovat 
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toisistaan riippuvaisia ja näin ollen havainnot voivat olla tosia tai epätosia, 

koska ihmiset toimivat omassa ympäristössään (Starbuck, Milliken, 1988, 40).  

Yleisesti ottaen on mahdotonta sanoa havaintohetkellä, ovatko havainnot tosia 

vai epätosia, koska havainnot ovat osin ennusmerkkejä tulevasta ja voivat 

puolestaan muuttaa tulevaisuutta. Eri havainnot voivat johtaa samankaltaisiin 

toimenpiteisiin tai toisaalta samankaltaiset havainnot voivat johtaa eri 

toimenpiteisiin, koska ihmiset pystyvät erottamaan menneiden tapahtumien 

valossa tekemänsä havainnot vaihtoehdoista, joita havainnointihetkellä oli, 

vertaamalla havaintojaan sittemmin toteutettuihin toimenpiteisiin. Tämän 

johdosta on suotavaa jättää virheet taka-alalle ja analysoida havainnot 

tuomitsematta ei-syyttävässä hengessä. Yksi tapa tähän on vahvistaa 

havaintojen suodatusprosessia. (Starbuck, Milliken, 1988, 40-41.) 

Yrityksen havaintokentän laajentaminen on mahdollista sosiaalisen median 

avulla soveltamalla loppukäyttäjäinnovaation toimintamallia. Sosiaalinen 

media mahdollistaa nopean asiakaspalautteen ja esimerkiksi käyttäjien 

ideoiden keräämisen. Sosiaalisen median hyödyntämisessä on huomioitava 

käyttäjäryhmien moderointi ja ryhmien muodostamisessa samat lainalaisuudet 

kuin muissakin päätöksentekoon osallistuvissa ryhmissä, joissa ryhmän 

heterogeenisuus on yksi tärkeimmistä kriteereistä. Di Gangin ja Waskon 

esittelemä loppukäyttäjäinnovaatio (end user innovation) antaa toimintamallin 

sosiaalisen median hyödyntämiseen innovaatiotoiminnan syötteenä ja tukena 

(Kuva 5). 
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Kuva 5. Sosiaalisen median  soveltaminen  Di Gangon & Waskon loppu-

käyttäjäinnovaation periaatetta soveltaen (Di Gangi & Wasko, 2009, 201, mukaan). 

Sosiaalisen median hyödyntäminen avoimen innovaation tai 

käyttäjäinnovaatioon etenee neliportaisesti: 1) käyttäjäyhteisön luonti, 2) 

pääkäyttäjien identifiointi, 3) pääkäyttäjäyhteisön luonti ja ylläpito, 4) 

systemaattinen tiedonkeruu yhteisöstä ja mahdolliset innovaatiot. 

Käyttäjäyhteisön luonti perustuu avoimeen sosiaaliseen mediaan, joka 

mahdollistaa avoimen kommunikoinnin kaikkien jäsenten välillä. Yrityksen 

kannalta tämä on tehokas kanava viestintään, ideoiden ja palautteen 

keräämiseen sekä tämän tiedon hyödyntämiseen innovaatio- ja 

kehitystoimintaan. Käytännön haasteena voi olla jäsentymätön tieto, jonka 

analysointiin ja jalostamiseen kuluu resursseja. Toisaalta myös kokonaan avoin 

yhteisö on luo riskin tiedon menettämiselle kilpailijoille.  

Pääkäyttäjien identifiointi on sosiaalisen median hyödyntämisessä ensiarvoisen 

tärkeää, jotta yritys pystyy tuomaan pääkäyttäjät lähelle yrityksen 

kehitystoimintaa. Oikeiden henkilöiden tunnistaminen käyttäjäryhmistä, heidän 

validointi ja tuominen omaan pääkäyttäjäryhmään vaatii yritykseltä avoimen 

ryhmän aktiivista moderointia ja toimintaa ryhmässä. Suljettu pääkäyttäjien 

ryhmä integroidaan lähemmin yrityksen innovaatiotoimintaan. 

Pääkäyttäjäyhteisön avulla yritys pystyy suodattamaan avoimen ryhmän 

informaatiota ja pääkäyttäjäyhteisö voi validoida eri ajatuksia ja ideoita, joita 
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nostetaan avoimesta ryhmästä lähempään tarkasteluun. Pääkäyttäjäryhmän 

kokoonpano on myös oltava mahdollisimman monipuolinen erilaisen 

asiantuntemuksen hyödyntämiseksi ja erilaisten näkemysten aikaansaamiseksi.  

Myös pääkäyttäjäyhteisö on oltava moderoitu, jotta yhteisö voidaan pitää 

aktiivisena ja sen kautta voidaan myös jakaa tietoa toiseen suuntaan eli 

yritykseltä ulos käyttäjien suuntaan. Koska yrityksen kannalta nimenomaan 

aktiivinen pääkäyttäjäyhteisö on yritystä hyödyttävä foorumi, on yrityksen 

varmistettava pääkäyttäjäyhteisössä syntyvän tiedon systemaattinen 

hyödyntäminen sekä kodifioidun että mahdollisesti ilmeneveän hiljaisen tiedon 

osalta. Uudet potentiaaliset ideat on ohjattava eteenpäin kehitys- ja 

innovaatioprosessiin. Sosiaalisen median hyödyntäminen käyttäjäinnovaation 

(ja avoimen innovaation) lähteenä edellyttää yrityksen ylimmän johdon 

sitoutumista ja sosiaalisen median kanavien kiinnittämistä yrityksen 

innovaatioprosessiin, jotta koko yrityksellä on yhtenäinen lähestyminen ja 

sama näkemys sosiaalisesta mediasta osana innovaatioprosessia. (Di Gangi & 

Wasko, 2009, 202-205, soveltaen.) 

Asemoitaessa yritystä ja analysoitaessa toimintaympäristöä, kilpailijoita, 

toimittajia, jne., voi yritys hyödyntää Porterin viiden voiman mallia. 

Artikkelissa The Five Competitive Forces That Shape Strategy, M. Porter luo 

kuvan toimialan kilpailutilanteesta, jossa yrityksen asema ja kannattavuus 

määräytyy viiden voiman (Kuva 6) kautta: ostajien neuvotteluvoimana, 

korvaavien tuotteiden tai palveluiden saatavuutena (korvaavien tuotteiden 

uhka), toimittajien neuvotteluvoimana, markkinoille tulon helppoutena (alalle 

pyrkivien uhka) ja olemassa olevana kilpailuna. Mitä vahvempia nämä voimat 

ovat, sitä alhaisempi on toimialan kannattavuus. (Porter, 2008, 27.) 
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Kuva 6. Porterin viisi voimaa, jotka vaikuttavat yr ityksen kilpailutilanteeseen (Harvard 

Business Review tammikuu 2008, mukaisesti). 

Millä tahansa toimialalla toimittaessa on luonnollista ottaa huomioon alan 

sisäinen kilpailu. Koska yrityksen aseman määrittävät myös muut, edellisessä 

kappaleessa mainitut, tekijät on myös näihin paneuduttava. Voimakkaat 

toimittajat voivat neuvotteluvoimallaan nostaa hintojaan ja näin vaikeuttaa 

yrityksen asemaa. Toiselta puolelta katsottuna, yrityksen asiakkaat voivat 

painaa omia ostohintojaan alemmaksi kilpailuttamalla yritystä ja sen 

kilpailijoita. Uudet, kunnianhimoiset, alalle pyrkijät, joilla on resursseja ja halu 

taistella markkinaosuuksista voivat aiheuttaa yritykselle uusia 

investointitarpeita, jotta yritys säilyy markkinoilla. Myös korvaavat tuotteet 

ovat yritykselle uhka, jos sen tarjooma ei enää riitä vaan asiakkaat saavat 

tarpeensa tyydytettyä muilla tuotteilla. Analysoimalla viittä kilpailuvoima, 

yritys saa piirrettyä itselleen kuvan omasta asemastaan markkinoilla ja 

tulevasta kannattavuuskehityksestä. Tunnistamalla toimintakenttää muuttavia 

trendejä, voi yritys hyödyntää tietoa tuomalla uusia tuotteita tai palveluita 

muuttuneille markkinoille. Toisaalta analysoinnin avulla voi välttää 
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epäsuotuisia tulevaisuuskuvia tai jopa vaikuttaa alan kehitykseen itselle 

suotuisalla tavalla. (Porter, 2008, 24.) 

Yrityksen markkina-aseman määrittely ja analysointi voidaan tehdä monilla eri 

tavoilla. Sinisen meren strategiassa yritys toimii systemaattisesti löytääkseen 

uusia markkinoita, joilla ei ole vielä kilpailua (sininen meri) sen sijaan, että 

yritys jatkaa toimintaansa vanhoilla kilpailluilla markkinoilla (punainen meri). 

Yritys työskentelee suunnitelmallisesti löytääkseen mm. uusia tuotteita tai 

palveluita, joilla se pääsee siniselle merelle. Vanhat kilpailijat jäävät punaiselle 

merelle eli vanhalle markkinalle. (Kim & Mauborgne 2005, s. 4.) Sinisellä 

merellä ensimmäisen toimijan etuna yrityksellä on mahdollisuus 

differentiointistrategian avulla dominoida markkinoita ja kasvattaa voittoja. 

Toisaalta yritys voi päättää noudattaa toisen toimijan strategiaa eikä edes pyri 

ensimmäisenä markkinalle vaan tähtää ennemminkin uusille, hiljattain 

luoduille markkinoille ja valloittaa hinnoittelupolitiikan avulla markkinoiden 

toisen sijan. (Buisson, Zilberzhan, 2010, 360.) Kim & Mauborgne esittävät 

sinisen meren strategian yhteydessä kolme työkalua; strategiaprofiili, neljä 

kysymystä sekä nelikenttä, joilla yritykset voivat analysoida liiketoimintaansa 

ja tilannetta nykyisillä markkinoilla sekä löytää kehityskohteet, joiden avulla 

yritys pääsee siirtymään siniselle merelle (Kim, Mauborgne, 2006, 45-58). 

Sinisen meren strategiaprofiili muodostuu arvoasteikosta, alan 

kilpailutekijöistä sekä arvokäyristä (Kuva 7).  
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Kuva 7. USA:n viinimarkkinoiden strategiaprofiili. Kuvassa näkyvät perinteisen 

arvoviinin sekä Yellow Tail -viinin arvokäyrät (Kim  & Mauborgne, 2006 mukaan). 

Strategiaprofiiliesimerkissä (Kuva 7) näkyvät perinteisen yhdysvaltalaisen 

arvoviinin arvokäyrä sekä siitä poikkeava, australialaisen Yellow Tail –viinin, 

arvokäyrä. Sinisen meren strategian yhtenä kulmakivenä on kehittää yritykselle 

tai tuotteelle vallitsevista markkinoista poikkeava arvokäyrä ja näin saada 

kasvatettua myyntiä tarvitsematta kilpailla samoilla argumenteilla kuin 

perinteiset yritykset eli siirtää painopistettä kilpailijoista ja toimialan 

asiakkaista toimialan ei-asiakkaisiin. (Kim, Mauborgne, 2006, 47-51.) Neljän 

kysymyksen (Kuva 8) avulla pyritään helpottamaan uuden arvokäyrän luontia.  
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Kuva 8. Neljä kysymystä (Kim & Mauborgne, 2006, mukaan). 

Sinisen meren strategian neljällä kysymyksellä pyritään löytämään vastaukset 

kysymyksiin poista, supista, korosta ja luo. 1) Poista; pyritään vastaamaan 

kysymykseen, mitkä toimialan selviöinä pidettävät asiat tulisi poistaa? 2) 

Supista; haetaan vastausta, mitä tekijöitä tulisi supistaa alan normaalia tasoa 

selvästi alemmaksi? 3) Korosta; mitä tekijöitä tulisi vastaavasti korostaa 

suhteessa alan normaaleihin käytäntöihin? 4) Luo; mitä sellaisia tekijöitä tulisi 

luoda, joita alalla ei ole ollut koskaan käytössä? (Kim, Mauborgne, 2006, 51-

52.) Kolmas sinisen meren strategian työkalu on nelikenttä (Kuva 9), jolla 

täydennetään neljän kysymyksen viitekehystä ja tarkennetaan, mihin 

kilpailutekijöihin neljän kysymyksen toimenpiteet kohdistuvat ja luodaan näin 

uusi arvokäyrä. 
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Kuva 9. Yellow Tail -viinin nelikenttä (Kim & Maubo rgne, 2006, mukaan). 

Yellow Tail –viinin nelikentässä on määritelty kilpailutekijät, joiden mukaan 

viinin valmistaja asemoi tuotteen markkinoille. Kilpailutekijöiden 

poikkeaminen muista markkinoilla olevista viineistä ja valmistajista näkyy 

selvästi strategiaprofiilista (Kuva 7), joka kuvaa yrityksen kilpailijoista 

poikkeavaa asemaa markkinoilla, eli siirtymistä siniselle merelle. (Kim, 

Mauborgne, 2006, 57-58.) Hyvin toimivan sinisen meren strategian 

edellytyksenä ovat kolme asiaa; painopiste, erilaisuus ja motto. 

Strategiaprofiilin on osoitettava, että yrityksen arvokäyrällä on selkeä 

painopiste ja, että arvokäyrä on erilainen kuin kilpailijoilla (ks. Yellow Tail –

viinin arvokäyrä, Kuva 7). Myös yrityksen strategisen profiilin motto on oltava 

selvä ja selkeästi viestittävissä. (Kim, Mauborgne, 2006, 59.) 

Strategiasynteesissä analysoidaan yrityksen asema nyt, kehitetään strategiaa 

anlyysin pohjalta, pyritään siirtämään yritys siniselle merelle ja lopuksi 

analysoidaan yrityksen uusi tilanne. Yrityksen markkinatilanteen analysoinnin 

lähtötietoja kerättäessä, voidaan huomioida eri kanavista kerätyt hiljaiset 

signaalit ja käyttää niitä syötteenä muihin analyysityökaluihin. Hiljaisten 

signaalien antamat tiedot ja muut syötteet käsitellään Porterin viiden voiman 

mallin avulla (Kuva 6), jonka jälkeen hyödynnetään sinisen meren strategian 

työkaluja.  
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Kuva 10. Strategiasynteesi, vaiheet 1-3. 

 

 

Kuva 11. Strategiasynteesi, vaiheet 4-6. 

Strategiasynteesi jakautuu kuuteen osaan; 1) Yrityksen nykyisen 

markkinatilanteen analysointi Porterin viiden voiman mallin (Porter, 2008, 27) 

avulla, jolla kartoitetaan alalla nykyisin toimivien yritysten välinen kilpailu, 

ostajien neuvotteluvoima, toimittajien neuvotteluvoima, alalle pyrkivien uusien 

yritysten uhka sekä korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka. 

Tarkastelemalla yrityksen tilannetta viiden voiman mallin avulla, pyritään 

myös löytämään sekä yrityksen kilpailutekijät että ”alan yleiset kilpailutekijät”, 

jotka toimivat syötteenä strategiasynteesin seuraavaan vaiheeseen. 2) Toinen 

vaihe srategiasynteesissä on nykyisen markkinatilanteen strategiaprofiilin ja 

arvokäyrän luominen viiden voiman mallin tuottamien kilpailutekijöiden 
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avulla. 3) Strategiasynteesin kolmas vaihe sisältää sinisen meren strategian 

neljän kysymyksen käytön, eli käydään nykytilan kilpailutekijät läpi 

systemaattisesti ja haetaan vastaukset kysymyksiin: supista, poista, korosta ja 

luo. Neljällä kysymyksellä pyritään helpottamaan uuden arvokäyrän luomista. 

4) Neljän kysymyksen tuottamat vastaukset sijoitetaan nelikenttään 

kysymysten kohdistamista kilpailutekijöihin ja tarkempaa analysointia varten. 

Tavoitteena on luoda yritykselle uusi arvokäyrä. 5) Uusi arvokäyrä sijoitetaan 

strategiaprofiiliin ja verrataan vanhaan. Arvokäyrällä on oltava selkeä 

painopiste ja sen on erotuttava kilpailijoiden arvokäyrästä (Kim & Mauborgne, 

2006, 47-51), eli tässä tapauksessa alkuperäisestä arvokäyrästä. 6) Viimeisessä 

vaiheessa, yrityksen uuden tilanteen (sinisen meren) arvokäyrä ja 

kilpailutekijät analysoidaan viiden voiman mallin avulla, jotta voidaan 

varmistua, millaisessa yrityksen uusi markkinatilanne on. 

Yrityksen innovaatiotoimintaa johdettaessa voidaan toimintaympäristö 

havainnoida hyödyntämällä hiljaisten signaalien keräämistä, suodatusta ja 

analysointia. Kerätyn ja analysoidun tiedon avulla voidaan ennakoida tulevaa 

toimintaympäristöä ja rakentaa skenarioita, joiden avulla voidaan suunnata 

yrityksen tekemistä. Jos analyysit ja skenariot näyttävät, että nykyinen 

toimintamalli ja markkinat eivät ole enää suotuisia eikä niiltä löydy 

toimintamahdollisuuksia, voidaan suunnitella vaihtoehtoisia toimintamalleja ja 

suunnata yrityksen toimintaa sinisen meren strategian mukaisesti uusille 

aloille. Sekä nykyistä että mahdollista uutta toiminta-aluetta analysoimalla 

viiden voiman mallin avulla voidaan määrittää toiminnan edellytykset ja 

ennakoida, kuinka suotuisa kyseinen markkina on yritykselle. 
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3. Tutkimuksen toteuttaminen 

Tämä työ on aloitettu syksyllä 2015 tutkimalla kirjallisuutta ja etsimällä 

soveltuvia teorioita, joiden avulla voi tutkia kysymystä Kuinka innovaatiota 

johdetaan luovassa suunnittelutyössä? Työn teorioiden vieminen käytäntöön, 

haastatteluiksi, kysymyksiksi, henkilöiden tapaamisiksi aineiston keräämiseksi 

ja viimeisessä vaiheessa aineiston analysoinniksi ja raportinniksi on tehty 

loppuvuoden 2016 ja kevään 2017 aikana. Loppuraportti on tehty keväällä 

2017 (Kuva 12).  

 

Kuva 12. Työn aikataulu. 

Käytetyt menetelmät, mm. haastattelut ovat toimineet työn sisällön kehittäjinä, 

lisäten painopistettä jollekin alueelle poistaen sitä samalla jostain muualta. 

Työssä käytettyjen teorioiden suhteen työn käytännön osa on toiminut 

vastaavalla tavalla kehittävänä tekijänä osoittaen, että kaikki työn 

alkuvaiheessa tarkasteltaviksi valitut teoriat eivät ole kuitenkaan soveltuneet 

työhön suunnitellulla tavalla. Joidenkin teorioiden hylkääminen on kuitenkin 

kehittänyt työtä ja siitä saatavia lopputuloksia enemmän käytännössä 

sovellettaviksi.  

Tämän työn kohdalla aineiston hankinta tarkoittaa tehtyjä kirjallisuushakuja, 

teorioihin tutustumista artikkeleiden kautta, haastatteluita ja myös omaa 
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työkokemusta. Omien kokemusten hyödyntäminen eri teorioista ja niiden 

toiminnasta on myös ollut avuksi haastatteluiden tekemisessä niin kysymyksiä 

laatiessa kuin tuloksia analysoitaessakin. 

3.1 Tutkimusmetodit 

Tämän työn tutkimusaineiston keräämisessä on käytetty puolistrukturoituja 

teemahaastatteluita sekä avointa keskustelua. Menetelmän valintaan ovat 

vaikuttaneet haastateltavat henkilöryhmät, henkilön asema suhteessa yrityksen 

innovaatiotoimintaan sekä innovaatiostrategiaan tai näiden kehittämiseeen. 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on valittu tämän työn 

tutkimusstategiaksi, koska laadullisen tutkimuksen tavoite on paljastaa 

tosiasioita eikä niinkään todentaa olemassaolevia totuusväittämiä. Tämän työn 

lähtökohtana on, laadullisen tutkimuksen tapaan, tosielämän, jossa tapahtumat 

vaikuttavat toisiinsa, kuvaaminen. Laadullinen tutkimusote on tähän työhön 

soveltuva senkin takia, että kvalitatiivinen tutkimus pyrkii kohteen 

kokonaisvaltaiseen tutkimukseen (Hirsjärvi et al., 2000, 161). 

Luonnollisestikin käytetyt tiedonkeruumenetelmät tulee olla perusteltuja eikä 

esimerkiksi haastattelua voida käyttää menetelmänä, ellei se sovellu kyseisen 

ongelman tutkimiseen. Hirsjärvi et al. mukaan haastattelu on soveltuva 

kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä. (Hirsjärvi et al., 2000, 201.) 

Eri tutkimuksiin soveltuvat erilaiset menetelmät eikä ole mahdollista sanoa 

yksiselitteisesti, että jokin menetelmä on ainoa oikea jonkin tietyn asian 

tutkimiseen. Sama haaste vaikuttaa niin kvalitatiiviseen tutkimukseen kuin 

kvantitatiiviseen tutkimukseen. Esimerkiksi tutkittaessa aineiston laajuutta 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa, niin se voi olla yksi tapaus tai yksi haastattelu 

tai vaihtoehtoisesti suuri joukko haastatteluita. Johtuen kvalitatiivisen 

tutkimuksen luonteesta, ei ole tarkoituksenmukaista etsiä tilastollisia yhteyksiä 

asioilla, jolloin aineiston kokoa ei tule perustaa samoihin vaatimuksiin kuin 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Hirsjärvi et al., 2000, 180.) 
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Puolistrukturoidut eli ns. teemahaastattelut perutsuvat siihen, että 

tutkimusjoukolle esitetään samat, tai pääpiirteissään samat, kysymykset  

samassa järjestyksessä. Kysymysten järjestyksellä ei sinällään ole itseisarvoista 

merkitystä vaan sillä, että haastateltavilta saataisiin mahdollisimman 

todenmukaiset vastaukset. Koska teemahaastattelu on avoimen haastattelun ja 

lomakehaastattelun välimuoto, on teemahaastatteluille tyypillistä, että 

haastattelun aihepiirit tunnetaan, mutta järjestys tai strukturoidun haastattelun 

tarkka muoto, esimerkiksi lomake, puuttuvat. (Hirsjärvi et al., 2000, 204.) 

Tämä tutkimus on tehty tapaustutkimuksena (case-study), jossa etsitään 

yksityiskohtaista tieto yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa 

suhteessa olevia tapauksia. Tapaustutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovat: 

valitaan yksittäinen tapaus tai joukko tapauksia. Kohteena voi olla yksilö, 

ryhmä, yhteisö tai prosessi. Tapausta tutkitaan sen yhteydessä omaan 

ympäristöönsä. Tapaustutkimuksissa käytettyjä tiedonhankintamenetelmiä ovat 

havainnot, haastattelut ja dokumenttien tutkinta. (Hirsjärvi et al., 2000, 134.) 

3.2 Aineisto 

Tämän työn ensisijainen, primäärinen, aineisto on hankittu tutkimalla 

kirjallisuudesta aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja julkaisuja sekä havainnoimalla 

kohdeyrityksen toimintaa haastatteluin. Primäärinen aineisto koostuu 

tutkimuksen aiheeseen liittyvistä teorioista ja käsitteistä sekä näiden 

vertaamisesta kohdeyrityksessä tehtyjen teemahaastatteluiden tuomaan tietoon 

yrityksen toimintamalleista ja toimintakulttuurista. Eri tahojen esimerkiksi 

haastateltujen ammattiryhmien, näkemykset on otettu huomioon aineistoa 

koostettaessa ja vertailemalla eri ryhmien vastauksia toisiaan vasten. 

Työssä käytetyt haastattelut ja keskustelut ovat toimineet runkona työn 

käytännön osan toteutuksessa. Toisaalta kohdeyrityksessä käydyissä 

keskusteluissa läpikäydyt teoriat ja niiden soveltaminen on tuonut uusia 

näkökulmia yrityksen toimintaan jo tämän työn tekemisen aikana. 
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3.3 Teemahaastattelut 

Tiedonhankinta yrityksestä tapahtui teemahaastatteluihin sekä vapaamuotoisina 

keskusteluina. Eri näkemysten esiinsaaminen innovaatiotyöskentelystä oli työn 

oleellinen osa. Havainnointimateriaalin runko muodostui haastatteluiden 

litteroinneista, keskustelumuistioista ja niiden yhteenvedoista. Havainnoinnissa 

otettiin myös huomioon kohdeyrityksen strategiset tavoitteet ja suunnitelmat 

siinä määrin, kun ne koskettivat innovaation johtamista ja innovaatiotoiminnan 

kehittämistä. 

Jokaiselle haastateltavalle lähetettiin etukäteen haastattelurunko (Liite 1), joka 

sisälsi myös lyhyen johdatuksen aiheen teoriaan, jota kautta kysyttävää aihetta 

käsiteltiin. Teemahaastattelut käsittivät tutkimuksen neljän apukysymyksen 

mukaisten aihealueden käsittelyn yrityksen tämänhetkisen toiminnan valossa. 

Näkökulmina olivat sekä yksilö- että organisaatiotaso. Haastatteluissa ja 

keskusteluissa haluttiin saada tietää haastateltavien mielipiteet 

tutkimuskysymyksiä tarkentaviin kysymyksiin, kuten kuinka motivaatio ja 

luovuus kytkeytyvät yhteen, ulkoisen motivoinnin merkitys ja kuinka sisäistä 

motivaatiota ylläpidetään. Haastatteluissa käytii läpi myös, millaiset olosuhteet 

tukevat innovointia ja kuinka yrityksessä toimitaan tässä suhteessa tai kuinka 

innovaation esteisiin tulisi suhtauta? Etenkin keskustelut strategioista saivat 

pari haastateltavaa innostumaan asiasta.  

Verrattuna muihin tiedonkeruumuotoihin, haastattelun etuna on se, että 

haastattelussa voidaan säädellä aineiston keruuta tilanteen mukaan joustavasti. 

Haastatteluissa on myös mahdollista tarvittaessa muuttaa aiheiden järjestystä 

toisin kuin lomakekyselyissä. Tosin monet haastattun hyvät puolet sisältävät 

myös ongelmia. Haastattelun teko vie aikaa ja vaatii hyvää valmistautumista. 

Haastatteluiden teko vaatii myös kouluttautumista haastattelijan rooliin, mikä 

on myös aikaa vievä prosessi. Haastattelutilanteet sisältävät myös 

virhelähteiden mahdollisuuksia, koska esimerkiksi haastatteluissa ihmisillä on 
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taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. (Hirsjärvi et al., 2000, 

205-206.) 

3.4 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineistoa on mahdollista analysoidan monin eri tavoin ja 

analyysitavat voidaan jakaa kahdella tavalla: 1) Selittämiseen pyrkivä 

lähestyminen, jota käytetään usein kvantitatiivisen tutkimuksen analysoinnissa 

ja päätelmissä. 2) Ymmärtämiseen pyrkivä lähestyminen, jota käytetään usein 

laadullisen tutkimuksen analysoinnissa ja päätelmissä. Analyysitavan 

valinnalla pyritään löytämään kyseiseen tutkimukseen parhaiten soveltuva 

menetelmä. Usein laadullisessa tutkimuksessa, analyysi koetaan vaikeaksi osa-

alueeksi. Laadullisen tutkimuksen tyypillisiä analysointimenetelmiä ovat mm.: 

teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. 

Analyyseissä käytetään myös grounded theory -menetelmää, joka on sovellus 

analyyttistä induktiota noudattavasta päättelymallista. (Hirsjärvi et al., 1997, 

224.) Tulosten analysointi ei vielä tarkoita, että tutkimus on valmis vaan 

analysoitu tieto on tulkittava ja näin selkeytetään analyysin tulokset. Tulosten 

analysoinnin lisäksi on tutkijan pyrittävä tekemään synteesejä, jotka kokoavat 

yhteen pääasiat ja antavat vastaukset tutkittaviin ongelmiin. Johtopäätökset 

perustuvat synteeseihin ja tutkijan on mietittävä, mikä saatujen 

tutkimustulosten merkitys on tutkimusalueelle ja, mikä laajempi merkitys 

tuloksilla voisi olla. (Hirsjärvi et al., 1997, 229.) 

Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista käyttää useita eri analyysitapoja, 

mitä voidaan pitää laadullien tutkimuksen hyvänä ominaisuutena., mutta 

toisaalta analyysitapojen osittainen päällekkäisyys saattaa hämärtää niiden 

välisiä rajoja ja tehdä analysoinnista haastavaa (Eskola, Suoranta, 2008, 160-

161). Case-tutkimukseen soveltuvia analysointimenetelmiä ovat mm. selitysten 

rakentaminen (explanation building), aikasarja-analyysi (time series analysis) 

ja mallin sovitus (pattern matching). Selityksen rakentamisella tarkoitetaan 
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syy-seurausketjun kuvausta. Aikasarja-analyyseissä tarkastellaan yksittäisten 

muuttujien peräkkäisiä sarjoja. Mallin sovituksella puolestaan tarjoitetaan 

aineiston pohjalta luotua mallia, jota verrataan teoreettiseen malliin. (Yin 2009, 

136-147.) Tämän työn kohdalla edellä mainittuja menetelmiä ei kuitenkaan 

voinut käyttää analyysin tekoon. Hirsjärvi et al. mukaan empiiristä aineineistoa 

voidaan käsitellä vasta esitöiden (tietojen tarkistus, täydennys ja aineiston 

järjestely) jälkeen. Tietojen tarkistuksella tarkoitetaan tarkistusta, jossa 

varmistetaan, ettei aineistossa ole puutteita tai, ettei aineistoon sisälly selviä 

virheitä. Tietojen täydennys tulee kyseeseen esimerkiksi, kun tilasto- ja 

dokumenttiaineistoa täydennetään haastatteluilla tai kyselyillä. Aineiston 

järjestäminen on tehtävä tallennusta ja analysointia varten. 

Järjestämistoimenpiteet riippuvat käytetystä tutkimusstrategiasta ja esimerkiksi 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan aineisto järjestää ja koodata 

muuttujaluokittain. (Hirsjärvi et al., 1997, 221.) 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelut on purettu kysymyksittäin ja yksittäisten 

vastaajien vastauksia on peilattu toisiaan vasten. Vastaukset on luokiteltu 

tutkimuksen alakysymysten mukaisiin ryhmiin, jolloin niistä saatuja vastauksia 

on voitu vertailla vastaaviin kysymyksiin liittyviin teorioihin. Työssä 

käytetystä tutkimusaineistosta on tehty yhteenveto, jota käsitellään 

kertomuksenkaltaisesti kuvaamaan tutkimuksen kohteena olevan yrityksen 

innovaatiotoimintaa. Aineiston yhteenvedossa esitetään joukko 

kehitysehdotuksia ja toimintamalleja, joiden avulla innovaatiotyöskentelyä voi 

tehostaa. 
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4. Innovaation johtaminen Link Design and Development Oy:ssä 

Tämä diplomityö on tehty Link Design and Development Oy:lle ja työn 

tarkoituksena on ollut selvittää kuinka innovaatiota johdetaan luovassa 

suunnittelutyössä? Yritys toimii suunnittelutoimialalla ja tarjoaa palveluita 

teolliseen muotoiluun, käytettävyystutkimukseen ja –suunnitteluun, 

käyttöliittymäsuunnitteluun, mekaniikkassuunnitteluun sekä liiketoiminnan 

konsultointiin. Yritys tunnetaan toimialallaan innovatiivisena 

suunnannäyttäjänä ja se on palkittu useilla palkinnoilla, kuten Brunel Awards, 

Fennia Prize, iF Product Design Award ja  Red Dot Design Award. Link 

Design and Development Oy valikoitui tämän diplomityön kohdeyritykseksi 

pitkälti yrityksen poikkitieteellisen toiminnan vuoksi, joka antaa 

mahdollisuuden tarkastella innovaation johtamista useiden eri alojen 

ammattilaisten näkökulmasta. Yrityksen kaikkea toimintaa kehitetään 

asiakasnäkökulma edellä, jolloin asiakkaiden tarpeet ja haasteet ohjaavat 

toimintaa, joka näkyy sekä asiakastyytyväisyytenä että uudelleen ostavien 

asiakkaiden suurena lukumääränä. 

Yritys toimii useista kilpailevista yrityksistä poikkeavalla toimintamallilla ja 

palveluportfoliolla, mutta toisaalta myös erittäin kilpaillulla toimialalla eli 

teollisuuden suunnittelutehtävissä. Teollisuustoimiala on usean vuoden ajan 

ollut taloudellisesti alavireistä Suomessa, joten palveluntarjoajien välinen 

kilpailu on kehittynyt erittäin kovaksi ja markkinoilla erottuakseen on 

pystyttävä differentioimaan tarjontaa. Tähän haasteeseen kohdeyritys on 

pystynyt vastaamaan laajalla eri ammattialojen tarjonnallaan. 

Innovaatiotoiminnan edelleen kehittäminen tiukan kilpailun toimialalla on 

nähty yrityksessä yhtenä tulevaisuuden kilpailutekijänä. 

Haastatteluihin osallistuivat kolmen eri vastuualueen vetäjää (Taulukko 3). 

Tutkimuksesta ja tutkimuskysymyksistä käytiin myös keskusteluita yrityksen 
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toimitusjohtajan kanssa, joka on myös yksi yrityksen perustajista ja omistajista. 

Toimitusjohtaja ei osallistunut teemahaastatteluihin.. 

Taulukko 3. Haastateltavat ja heidän vastuualueensa. 

 Vastuualueet 

Haastateltava 1 Johtaja, käyttöliittymä- ja palvelusuunnittelu, HR, yrityksen yksi 

perustajajäsen ja yksi omistajista 

Haastateltava 2 Liiketoiminnan konsultoinnista vastaava johtaja 

Haastateltava 3 Kohdeyrityksen uuden tytäryhtiön (Foller Oy) toimitusjohtaja ja 

toiminnan käynnistäjä 

 

Seuraavissa luvuissa käsitellään innovaation johtamista kohdeyrityksessä eri 

toiminnoista vastaavien henkilöiden kanssa käytyjen keskusteluiden ja 

teemahaastatteluiden perusteella.  

4.1 Ihmisten johtaminen ja olosuhteiden merkitys innovoinnissa 

Innovaation johtamisen yhteydessä haastatteluissa tuli esiin myös innovaatioon 

liittyvä käsitteellinen haaste. Usein arkikielessä innovaatio sekoitetaan 

keksintöön, uuteen ideaan tai jopa luovaan hauskanpitoon. ”Innovaatio on 

vaikea määritellä, koska etenkin arkikielessä sitä käytetään niin monella 

tavalla. Innovaatio on idea, joka on jotenkin kaupallisesti hyödynnetty. 

Yrityksenä Linkiltä odotetaan innovatiivisuutta. Innovatiivisuus käsitetään 

myös hauskanpitona, jota Linkin toiminta ei ole.” (Haastateltava 1.) 

Kohdeyrityksessä innovaatiolla käsitetään samaa asiaa kuin tämän tutkimuksen 

teoriaosassa, eli innovaatio on kaupallistettu keksintö tai idea (Luku 2.1). 

Innovaation kannustimia käsiteltiin teemahaastatteluissa saman otsikon alla 

kuin motivaatiota ja luovutta (Liite 1). Näkökulmina keskusteluissa olivat sekä 
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yksilö- että  organisaatiotaso. Motivoinnin näkökulmina olivat sekä sisäinen 

että ulkoinen motivointi sekä niiden ohjaus. Yrityksellä ei ole motivaatioon ja 

kannustimiin liittyvää prosessia vaan motivaatio ja sen avulla synnytetty 

luovuus pyritään saamaan aikaan kullekin henkilölle allokoiduista tehtävistä, 

joiden nähdään synnyttävän eniten motivaatiota jos annetut työtehtävät tukevat 

henkilön omia mielenkiinnon lähteitä, joita hän on kiinnostunut kehittämään 

myös työajan ulkopuolella. ”Kysymys: mikä on se, mikä innostaa ihimistä 

vaikka siitä ei saisi palkkaa? Mikä on se asia, joka vapaa-ajallakin innostaa 

tutkimaan ja tekemään? Tämän löydyttyä, voidaan suunnata työ samaan 

suuntaan, jolloin henkilö on motivoitunut ja luova.” (Haastateltava 2.) 

Innovoinnissa motivaation syntyyn nähtiin vaikuttavan ongelman 

kiteyttäminen ja suunnittelun rajoitteet, jotka toimivat motivaatiota luovina 

tekijöinä. Motivaation luomisessa ja sen ruokkimisessa nähtiin tärkeänä myös 

tehtäväalueen rajaaminen sekä tavoitteiden määrittely. Ilman tehtävän rajoja 

innovaatiota nähtiin vaikeaksi synnyttää, koska tällöin  resurssit hajautuvat 

tehtävän kannalta vääriin suuntiin. ”Jotta innovaatioita syntyy, on oltava 

”hiekkalaatikon raamit”. Jos ei ole mitään rajoja, ei synny mitään. On oltava 

tietty toimintakenttä, jossa on toimintasäännöt ja -tavat sekä rajat. Tavoite on 

asetettava ja sen on oltava kaikille selvä, jotta innovaatio voi syntyä.” 

(Haastateltava 1.) Kirkas tavoitteen asetanta nähdään myös oleellisena 

motivaatiota ja innovaatioita synnyttävänä tekijänä. Toisaalta edellä 

mainittujen projektin rajojen sisällä työtyhmillä (samoin kuin yksilöillä) on 

oikeus ja vapaus valita itse oma työskentelymenetelmät ja työtavat, joka 

käsitteellisesti vastaa Bessantin itseohjautuvia tiimejä. ”Jotta luovuudelle 

saadaan tilaa, on oltava perusprosessit ja raamit kunnossa, jotka vapauttvat 

omalle pelikentälle. Siellä pitää saada olla vapaana, luovana ja 

itseohjautuvana. Itseohjautuvuus ja yhteiset pelisäännöt tiimeihin.” 

(Haastateltava 1.) Koko organisaation valjastaminen innovaatiotoimintaan 

edellyttää organisaatiolta tiettyä kyvykkyyttä ja yksilöiltä luovuutta ja tahtoa 

työskennellä yhteisten tavoitteiden eteen. ”Ratkaisut ja viestintä istuvat yhteen. 
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Tavoite on oltava selvä. ”Reitti” ei välttämättä ole selvä vaan tavoite. Eli se, 

miten hyödyt saavutetaan? Lopputulokseen  päästään tätä kautta.” 

(Haastateltava 3.) 

Työryhmien sisäisinä haasteina nähtiin eri ihmistyyppien ja heidän toisistaan 

poikkeavien työtapojen yhteensovittaminen. Kohdeyrityksessä, kuten monissa 

muissakin yrityksissä, työskentelee hyvin eriluonteisia ihmisiä, osan ollessa ns. 

perinteisiä insinöörityyppisiä ja osan ollessa taiteellisella tavalla luovia. ”On 

kaksi ihmisryhmää, toinen, jolla on kaikki palaset koko ajan levällään ja toinen 

ryhmä, jolla pitää olla stepeittäin jotain valmistumista ja välivaiheita. Ryhmät 

on vaikea saada toimimaan yhdessä. Jos em. ryhmien ihmiset tuntevat toisensa, 

arvostavat toistensa tekemistä ja luottavat toisiinsa, niin silloin syntyy paras 

lopputulos.” (Haastateltava 1.) Vaikka henkilöiden työtavat ja luomisprosessit 

poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan, on heidän kuitenkin pystyttävä 

yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä haasteessa 

onnistumiseksi yrityksen toimintakulttuuri perustuu syvään luottamukseen eri 

henkilöiden välillä samoin kuin hienovaraiseen aistimiseen kollegan 

mielentilasta sekä luomisprosessin vaiheesta. Luottamuksen saavuttamisessa 

auttaa myös Robert Clemenin arvopohjaisten esteiden tunnistaminen. Clemenin 

mukaan kyvyttömyys nähdä toisen henkilön arvoja, estää myös näkemästä 

ongelmaa toisen henkilön näkökulmasta. (Clemen, 1996, 194.) Jos ei näe 

ongelmaa toisen henkilön arvojen näkökulmasta, voidaan olettaa, ettei 

myöskään näe ongelman ratkaisua tai siihen johtavaa prosessia toisen 

näkökulmasta. Luottamus ja sen vahvistaminen henkilöiden välillä nähtiin 

avaintekijänä erityyppisen luomisprosessin omaavien henkilöiden yhteistyölle. 

”Jos ryhmässä vallitsee luottamus ja arvostus, syntyy hyvää.” (Haastateltava 

1). 

Motivaation synnyttämisessä nähtiin tärkeinä myös Jarenko & Martelan  

mainitsemat neljä ihmisen perustarvetta; vapaaehtoisuus, kyvykkyys, 

yhteenkuuluvuus ja hyvän tekeminen (Jarenko, Martela, 2016, 17-18). Nämä 

neljä perustarvetta toimivat ohjaavina voimina esimiesten pyrkimyksissä 
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poistaa luovuuden ja innovaation esteitä työryhmissään sekä esimiesten 

välittämisen kautta nostaa motivaatiota. ”Välittäminen ja esteiden poisto luovat 

eniten motivaatiota. Tällöin alaiset katsotava, että esimies tekee heidän eteensä 

töitä ja auttaa onnistumaan. Ihmiset seuraavat tällaista johtajaa ja tapahtuu 

ns. edestä johtamista.” (Haastateltava 2.) Koska sisäinen motivaatio on 

suorassa suhteessa luovuteen (Hur, et al., 2016, 305) on sisäisen motivaation 

ohjaus ja tehostaminen avainaemassa luovan työympäristön ja luovien tiimien 

rakentamisessa. Haastatellut olivat hyvin yksimielisiä siitä, että ihmisten 

sisäistä motivaatiota voidaan tehostaa, kun työryhmän intressit ovat 

samansuuntaiset, etenkin jos ryhmän intressit ovat samansuuntaisia kuin 

ihmisten omat henkilökohtaiset intressit. ”Kun tiimin jäsenillä on 

samansuuntaiset henkilökohtaiset intressit, syntyy motivaatiota. Esimiesten 

tehtävä on luoda ihmisille onnistumisen edellytykset, antaa mahdollisuus 

onnistua ja poistaa onnistumisen esteitä.” (Haastateltava 2.)  

Ulkoinen motivointi nähtiin lähinnä palkkakysymyksenä siten, että liian pieni 

palkka ajaa ihmisen ahdistukseen eikä hän pysty olemaan luova. Sopiva palkka 

mahdollistaa työnteon ilman ulkopuolista selviytymisen stressiä ja liian suuri 

palkka taas nähtiin lähinnä yrityksen turhana kustannuksena, joka ei tehosta 

ihmisen työntekoa, luovuutta tai innovointia. Ulkoisen motivoinnin tehtävä on 

pääasiassa poistaa esteitä: Jos palkka on liian pieni, ei työstä tule mitään. Jos  

palkka on sopiva, työ ei ole este. Jos palkka on puolestaan liian suuri, ei 

lisäpalkka movitoi tekemään enemmän. Paras ulkoinen motivointintekijä 

sisältää paradoksin ”man maximum, machine minimum” –Nonaka.  

Ulkoisen motivoinnin merkitys innovoinnille on, että se luo edellytykset, antaa 

suuntaa ja vapauttaa energiaa ja innovaatiota.” (Haastateltava 2.) 

Kohdeyrityksessä pyritään innovaatioita tukeviin henkisiin olosuhteisiin 

oikealla tehtävän asettelulla, vapaudella suorittaa tehtävät omien valintojen 

mukaan sekä takaamaan onnistumisen kokemuksia työtehtävissä, mitä pyritään 

vahvistamaan riittävän vaativilla tehtävillä, jotka kuitenkin kyseiset henkilöt 

pystyvät suorittamaan. ”Tehtävät on oltava sellaisia, joista ihmiset ovat 
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muutenkin kiinnostuneita. Vapaus valita, kuinka tekee tehtävät, kun tavoite on 

selvillä. Em. ruokkivat innostuneistuutta ja luovat motivaatiota.” 

(Haastateltava 3.) Luovuuden takaavia työskentelyolosuhteita pyritään 

kohdeyrityksessä kehittämään tarvittaessa normaaleista toimisto-olosuhteista 

luovemmilla ratkaisuilla. Esimerkkinä edellä mainitusta yksi haastateltavista 

kertoi idean tuoda  metsäkoneen ohjaamon suunnittelijan työhuoneen seinille 

virtuaalinen metsä videotykeillä ja näin tuoda koneenkäyttäjän ympäristö 

lähemmäksi suunnittelijaa. Innovaatiivisen ympäristön tukemiseksi pyritään 

pitämään tehtävät monipuolisina ja haastavina ja näin torjutaan rutinoitumista 

ja tylsistymistä.  

Yrityksessä henkinen työympäristö on virheitä salliva ja luottamukseen 

perustuva, jolloin luotetaan kollegaan, että hän saa oman osansa projektista 

valmiiksi annetussa aikataulussa, vaikka työryhmän jäsenten 

työskentelyfilosofia ja työmenetelmät poikkeaisivat toisistaan. ”Välillä tulee 

päiviä, kun ei synny mitään, tästä ei pidä tehdä ongelmaa eikä saa syyllistää. 

Tällöin on irrottauduttava tilanteesta ja mentävä vaikka kotiin tai kirjastoon. 

Tämä vaatii luonnollisestikin luottamusta työntekijään.” (Haastateltava 1.) 

Esimerkkinä mainittiin myös ns. taiteellinen luomisprosessi vs. 

insinöörimäinen, askeleittain etenevä, työskentelymalli. Jotta ryhmä voi toimia 

tehokkaasti, luovasti ja innovoivasti, on luotettava kollegaan ja hänen 

menetelmiinsä. Kohdeyrityksessä tiimeille jaetaan tehtävät ja tavoitteet ja 

toimittaessa kiinteässä yhteistyössä, oppivat tiimin jäsenet samalla toisiltaan ja 

antavat muille mahdollisuuden oppia itseltään. Tällöin ryhmässä toimii tiedon- 

ja osaamisenjakoa tehostava SECI-toimintamalli, vaikka kyseistä termiä ei 

kohdeyrityksessä käytettykään.  

Keskusteltaessa työn merkityksellisyyden tuntemisesta ja tuntemuksesta, 

haastateltavat toivat esiin samoja asioita, jotka toimivat motivaation 

ohjauksessa, eli, onnistumisista sekä siitä, että tuntee olevansa muiden silmissä 

hyväksytty. ”Merkityksellisyyden tunne syntyy esimerkiksi silloin, kun saa 

tehdä itseään kiinnostavia ja motivoivia asioita, saa tehdä hyviä projekteja tai 
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saa tehdä jotain, jolla on merkittävää laajemminkin yhteiskunnalle. Toisaalta, 

joku toinen voi haluta tehdä jotain, joka näkyy kaupassa hyllyssä myytävänä 

olevana tuotteena. Kaikki haluamme olla tärkeitä, merkityksellisyys toisten 

silmissä on ihmisille tärkeää.” (Haastateltava 1.) Merkityksellisyyteen liittyvät 

tunteet liittyvät läheisesti ihmisen arvoihin sekä Jarenko & Martelan (2016) 

mainitseman hyvän tekemisen tarpeeseen. Jos henkilön oma arvomaailma 

kohtaa työryhmän arvomaailman kanssa ruokkii tilanne merkityksellisyyden 

tunnetta työn tekemisessä. ”Eri asiat ovat eri ihmisille merkityksellisiä. 

Merkityksellisyyden tunne liittyy henkilökohtaisiin arvoihin. Tahtotila ja 

arvomaailma on oltava yhdensuuntainen tiimin kanssa. Tiimi ruokkii 

merkityksellisyyttä, koska sellaisen tiimin kanssa saavutat asioita, joita et olisi 

saavuttanut ilman tiimiä ja koet merkityksellisyyden tunnetta työssäsi.” 

(Haastateltava 2.) 

4.2 Kuinka innovaation esteet näkyvät käytännössä 

Innovaation esteinä käsiteltiin teemahaastattaluiden yhteydessä Robert 

Clemenin arvopohjaisia päätöksenteon esteitä ja hiljaisia oletuksia sekä Igor 

Ansoffin teorian mukaisia Ansoffin-suodattimia.  

Tiiviissä ryhmätyöskentelyssä, kun ryhmään kuuluu erilaisia luonteenpiirteitä 

omaavia henkilöitä tullaan helposti kohtaamaan päätöksentekoprosesseissa 

arvopohjaisia esteitä, vaikka toisaalta juuri ryhmän hetoerogeenisuus tukee 

päätöksentekoprosessia (Ilmola, et al., 2003, 194). Haastateltavien mukaan 

arvostus ja luottamus toisia ihmisiä kohtaan auttavat ymmärtämään toisten 

mielipiteitä ja niiden taustoja, jolloin myös toisten arvojen ymmärtäminen 

helpottuu. Vaikka ihmiset eivät jakaisi samoja arvoja keskenään, on toisten 

arvojen tiedostaminen ja arvostaminen tärkeätä yhteisymmärryksen 

mahdollistamiseksi. Ymmärrystä eri henkilöiden arvojen välillä voi pyrkiä 

lisäämään avoimesti keskustelemalla. ”Arvostus ja luottamus. Tulee tuntea 

hyvin kanssaihmiset, jotta yhteistyö sujuu ja ymmmärtää toisia. Ymmärrystä 
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voi synnyttää keskusteluiden kautta.” (Haastateltava 1.) Tosin haastatellut 

kokivat eri arvoista johtuvien esteiden ratkaisemisen työelämässä erittäin 

vaikeaksi. ”Eri ihmisten arvot ja niistä johtuvat esteet ovat työyhteisössä 

erittäin vaikea ratkaista.” (Haastateltava 1.)  

Jos organisaatiossa on käytössä, edes tiedostamatta, virheistä rankaisemisen 

kulttuuri, asettaa tämä rajoitteita kaikelle toiminnalle, mukaan lukien 

innovaatiotoiminta. Jos epäonnistumiset haudataan eikä niistä oteta oppia, 

luodaan lisää rajoitteita, koska silloin aletaan varomaan epäonnistumisia eikä 

energiaa, resursseja ja tekemistä saada suunnattua oikein. ”Jos organisaatio, 

edes epätietoisesti, rankaisee virheistä, luo organisaatio rajoitteita, tällöin 

epäonnistumiset haudataan hiljaa eikä niistä opita mitään. Viisaat 

organisaatiot toimivat toisin: virheet eivät ole huonoja asioita vaan niistä 

opitaan. Jos organisaatiossa varotaan epäonnistumisia, aletaan toimia 

varmalla pohjalla, joka luo rajoitteita. Jos annetaan ihmisten ”leijua” ja 

annetaan heidän kokeilla, opitaan kokeiluista ja virheistä. Tällöin virheet eivät 

pelota eivätkä tapa luovuutta.” (Haastateltava 2.) Yhtenä ratkaisumallina 

haastatteluissa esitettiin epäonnistuneiden asioiden analyyttistä läpikäyntiä 

ilman syyllistämistä siten, että etsitään epäonnistumiseen johtaneet juurisyyt. 

Epäonnistumisten analysoinnissa on kyettävä myöntämään oman ajattelun 

biakset, tunnettava omat arvonsa ja pystyttävä tarvittaessa myöntämään omien 

arvojen johtaneen tilannetta väärään suuntaan. ”Käydään läpi objektiivisesti 

hyvät ja huonot asiat. Epäonnistumisia ei henkilöidä eikä luoda syyttävää 

ilmapiiriä. Epäonnistuneen suorituksen jälkeen analysoidaan juurisyyt ja 

haetaan niihin ratkaisut. Tällöin on myös kyettävä myöntämään oman ajattelun 

biakset.” (Haastateltava 2.) 

Ihmiset tekevät tiedostamattaan itselleen hiljaisiksi oletuksiksi kutsuttua 

ajattelun rajoitteita (Clemen, 1996, 194). Näiden oletusten olemassaoloa ei ole 

helppo huomata yksilötyöskentelyssä eikä etenkään omalta kohdalta. 

Kohdeyrityksessä projektit toteutetaan työryhminä kommunikoiden 

kollegoiden kanssa, jolloin kollegaa on mahdollista tukea ja auttaa jos huomaa 
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hänen jääneen kiinni johonkin etenemättömään ajatusmalliin. Asiasta 

puhuminen on havaittu auttavan, mutta puhuttaessa on oltava erittäin 

hienovarainen, koska ihmisillä on hyvin erilaiset luonteenpiirteet, työtavat ja 

luomisprosessit. Jos kollegan luomisprosessi on herkässä, stressiä aiheuttavassa 

”jumivaiheessa” juuri ennen ajatusten patojen murtumista ja ratkaisun 

löytymistä, voi pienikin väärin annettu palaute tai kommentti olla tuhoisa, 

jolloin luomisprosessi tukkeutuu eikä jäljelle jää kuin stressivaihe ilman 

ratkaisuja. ”Luovan työn sykli: innostuksen luonti itselle, ajatteluvaihe (jolloin 

työstää asiaa mielessä), kiirevaihe (tuska alkaa hiipimään mieleen), ahdistus ja 

paniikki (pari päivää), sitten napsahtaa ja kaikki vaan syntyy.” (Haastateltava 

1.) 

Haastateltavien mukaan Ansoffin suodatinten (Holopainen, Toivonen, 2011, 

198) vaikutusta käytännön tilanteissa on vaikea arvioida, koska ei ole 

mahdollista tietää muiden ihmisten (samoin kuin omiakaan) havainnointialueen 

ulkopuolelle jääviä asioita tai mentaalisuodattimen poisrajaamien uusien 

ajatusten mukanaan tuomia mahdollisuuksia, koska ne eivät koskaan etene 

mentaaliseen käsittelyyn. Asian tiedostaminen ja havainnointialueen 

laajentaminen nähtiin mielenkiintoisiksi ja tärkeiksi kehityskohteiksi. 

Tarkasteltaessa omaa toimintaa suhteessa muihin, on mentaalisuodattimen 

vaikutuksen olemassaolo helpompi huomata muiden ihmisten kohdalla kuin 

omalla kohdalla. Asiasta keskusteltaessa ja käytäessä läpi tilanteita, joissa 

päätöksentekoporsessiin on mahdollisesti vaikuttanut kanssaihmisten 

mentaalisuodatin, huomattiin tämän asian olevan suhteessa myös Clemenin 

arvopohjaisiin esteisiin siten, että ajatuksen ollessa henkilön arvojen vastainen, 

hän pitää ajatusta lähtökohtaisesti huonona. Uuden ajatuksen tukiessa henkilön 

aikaisempia käsityksiä asiasta, ja samalla henkilön arvoja, uuden ajatuksen 

hyväksyminen nähtiin paljon helpompana. Kohdeyrityksessä, samoin kuin 

kaikissa muissakin organisaatioissa, työryhmät koostuvat yksilöistä, jotka 

toimivat eri tavoin ja, joilla on erilaiset henkilökohtaiset tavoitteet. 

Ryhmätyötilanteissa Ansoffin voimasuodattimen vaikutus näkyy toisinaan 
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vähemmän ja toisinaan enemmän. Tyypillisimmin tämä näkyy tilanteissa, 

joissa joku työryhmän jäsen pyrkii nostamaan omaa statustaan tuomalla 

voimakkaasti omia ajatuksiaan esille ja väheksymällä muiden ajatuksia.  

Haastatteluiden, samoin kuin arkipäivän havaintojen, mukaan tämä ei ole 

mitenkään kohdeyrityksen oma ongelma vaan sama onngelma on oletettavasti 

olemassa jossain määrin kaikissa organisaatiossa. Toisaalta Ansoffin  

suodattimista keskusteltaessa, kävi ilmi, että joissain tapauksissa oman 

vaikutusvallan lisäämiseksi luodaan tarkoituksella tiimien välille rajoja, jolloin 

joillekin henkilöille mahdollistuu parempi tilaisuus hyödyntää 

voimasuodattimen vaikutusta asioiden käsittelyssä. ”Tiimien välisiä rajoja 

luodaan jopa tahallisesti, jota tehdään tahallisesti oman aseman 

vahvistamiseksi. Edellä kuvatut asennetekijät ovat  suuria esteitä, kuluttavat 

paljon energiaa ja estävät yhteistyötä.” (Haastateltava 1.) Yhtenä välineenä 

innovoinnin esteiden poistamisessa nähtiin myös projektin vision ja mission 

riittävän selkeä viestittäminen työryhmän jäsenille, jolloin tavoitteita ei 

välttämättä peilata niin paljoa omiin arvoihin ja Ansoffin suodatinten vaikutus 

myös vähenee. ”Vision ja mission teko projektin sisällä on oleellista! Pelkkä 

yritystason visio ja missio ei riitä vaan ne on tuotava projektitasolle ja 

viestittävä projektiin osallistuville.” (Haastateltava 3.) 

4.3 Innovaatio suhteessa yrityksen strategiaan 

Breunig et al. (2014) kirjoittivat artikkelissa Incentives and performance 

measures for open innovation practices, että innovaatiostrategia on yrityksen 

korkean innovaatiokyvyn edellytys (Breunig et al., 2014, 45-46). Tästä 

huolimatta kohdeyrityksessä ei ole nähty tarvetta varsinaiselle systemaattiselle 

innovaatiostrategialle. Sen sijaan keskusteluissa korostui henkilöiden 

johtamisen tarve ja esteiden poistamisen tarve. Menetelmiä kyseisten esteiden 

poistamiseksi kuvattiin tämän työn edellisesssä luvussa. 
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Kaikki yrityksen asiakastyössä työskentelevät henkilöt ovat, tai ainakin heidän 

tulisi olla, omalta osaltaan yrityksen myyjiä. Jokainen voi tuoda yrityksen 

osaamista esiin asiakkaiden kanssa toimiessaan vaikka ei varnaisesti toimisi 

suoranaisessa myyntitehtävässä tai –vastuussa. Asiakasrajapinnasta saatavien 

signaalien vieminen yrityksen päätöksentekoon mahdollisimman 

suoraviivaisesti ja ilman vääristymää voidaan tehostaa sillä, että henkilöt 

mieltävät itsensä yrityksen edustajiksi ja myyjiksi, joiden tarkoitus on saada 

asiakastarve kartoitettua ja luotua siihen paras mahdollinen ratkaisu. Jotta tässä 

haasteessa onnistuttaisiin, on yrityksen johdon ja etulinjan (asiakkaiden kanssa 

toimivat henkilöt) oltava samalla linjalla toimintamallien ja –suuntien suhteen. 

”Jokainen henkilö on osa myyntiprosesia ja omalla tavallaan myyjä. Kaikki 

tuovat oman kontribuutionsa tarjousta varten ja joku, joka hallitsee tarjouksen 

teon, kirjoittaa asian paperille. Tällöin saadaan maksimaalinen tietomäärä 

asiakkaalta, koska jokainen osaa aistia omalla tavallaan, oman alansa asioita 

keskustellessaan asiakkaan kanssa.” (Haastateltava 2.) 

Asiakassignaalien kerääminen on yritykselle tehokkainta silloin, kun kaikki 

”etulinjassa” toimivat henkilöt osallistuvat signaalien keräämiseen ja niiden 

välittämiseen yrityksen päätöksentekoon. Sinisen meren strategia ja 

strategiaprofiili auttavat asiakassignaalien analysoinnissa ja kommunikoinnissa 

yrityksen sisällä. Koska asiakas ohjaa toimintaa ja kaikki tapahtuu asiakasta 

varten, on signaaleista anysoitu tieto on kommunikoitava yrityksen sisällä, jotta 

voidaan hankkia palautetta vastaavasti asiakasrajapinnasta mahdollisia 

korjaavia toimenpiteitä varten. ”Jos eturintamasta tulee riittävä määrä 

signaaleja, niin annetaanko signaalien mennä läpi suoraan organisaation 

huipulle vai ”virkatietä”, jolloin tieto suodattuu ja jumittuu.” (Haastateltava 

2.) 
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5. Tulokset 

Edellisissä luvuissa kuvatut teoriat ja kohdeyrityksen innovaatiotoiminta 

tutkimuksen apukysymysten valossa. Tässä luvussa käydään läpi ja 

analysoidaan haastatteluista saatu tieto, jota käsitellään suhteessa tutkimuksen 

teorioihin. 

5.1 Luovuuden ja olosuhteiden johtamisella motivaatiomaksimiin 

Kohdeyrityksessä johdetaan innovaatiota jossain määrin tässä tutkimuksessa 

kuvatuilla teorioilla. Yrityksessä kiinnitetään huomiota motivaation 

johtamiseen etenkin sisäisen motivaation osalta. Tosin ulkoisen motivoinnin 

tehostaminen saattaisi joissain tapauksissa olla myös tarkoituksenmukaista (Fu, 

2012, 521).  

Sisäistä motivaatiota pyritään johtamaan, suuntaamalla henkilöiden 

työsuoritteita tavoitteiden avulla heidän henkilökohtaisten intressien suuntaan 

silloin, kun se on mahdollista. Projektiluonteinen palveluliiketoiminta luo tähän 

luonnollisestikin omat rajoitteensa vaihtelevien asiakkaiden ja heidän 

tarpeidensa kautta. Henkilöstön sisäistä motivointia tukee myös organisaation 

toiminta, joka perustuu itseohjautuvien tiimien työskentelyyn, tiimin omien 

toimintamallien mukaan. Sisäinen motivaatio pyritään yrityksessä pitämään 

korkealla tasolla myös luottamuksen avulla, mahdollistaen erilaisten 

persoonallisuuksien työskentely samoissa työryhmissä. Luovuutta korostavassa 

organisaatiossa, tulisi luovuuden johtamisessa ottaa huomioon sisäisen 

motivaation ja luovuuden välinen positiivinen suhde, joka syntyy sisäisen 

motivaation tuottamasta positiivisesta tahtotilasta, jolloin ihmisen kognitiivinen 

havaintoavaruus laajenee eri ideoiden yhdistelyllä ja kognitiivisen ajattelun 

joustavuuden lisääntymisellä.  

Theresa Amabilen mukaan ihmisen luovuuden maksimi saavutetaan 

olosuhteissa, joissa risteävät motivaatio, tehtävän edellyttämät taidot sekä 
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riittävät resurssit (Amabile, 1988, 155-157). Sisäisesti motivoituneiden 

työntekijöiden on havaittu olevan uteliaampia ja halukkaampia oppimaan uutta, 

mikä puolestaan mahdollistaa riskinottokyvyn ja kognitiivisen joustavuuden 

sekä avoimuuden myös monimutkaisille asioille ja tätä kautta mahdollistaa 

luovuuden lisääntumisen. Sisukkuus osana sisäistä motivaatiota toimii 

luovuutta tehostavana komponenttina, koska sisäinen motivaatio tehostaa 

positiivista tahtotilaa ja luo pitkäkestoisen tunnesiteen työtehtävään ja tätä 

kautta suuremman sitoutumisen. Sisäisen motivaation on myös havaittu 

parantavan itseluottamusta, joka puolestaan edesauttaa työtehtävissä ja uusissa 

haasteissa selviytymistä. (Hur, Moon, Jun, 2009, 305.)  

Toisaalta tutkimuksissa on osoitettu ulkoisen motivoinnin eli 

kannustinjärjestelmien ohjaavan innovointia ja yritysten, joilla on 

kannustinjärjestelmiä käytössä olevan innovatiivisempia kuin yritysten, joilla ei 

ole kannustinjärjestelmiä. Kannustinjärjestelmistä pitkäaikaiset kannustimet 

ovat osoittautuneet innovaatioiden kannalta hedelmällisimmiksi kuin 

lyhytaikaiset. On myös osoittautunut, että yrityksissä, joissa käytetään 

kannustinjärjestelmiä, innovaatiotehokkuus on suurempi, mitä suurempi osa 

henkilöstöstä on kannustinjärjestelmän piirissä. (Fu, 2012, 521.)  

Oleellinen osa kohdeyrityksen innovoinnissa on juuri luottamus yksilöiden 

välillä yhteisissä projekteissa vaikka eri henkilöiden työtavat ja luomisprosessit 

poikkeavat huomattavastikin toisistaan. Yrityksen toiminnassa näkyy 

motivaation ohjauksessa ja innovaation esteiden poistossa myös pyrkimys 

ihmisen neljän perustarpeen, vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteenkuuluvuus ja 

hyvän tekeminen, (Jarenko, Martela, 2016, 17-18) hyödyntämiseen. 

Työryhmien päätöksentekoprosessien kannalta nähtiin tärkeänä, että ryhmät 

koostuvat erityyppisistä ja erilaisen ajatustavan omaavista henkilöistä, kuten 

Ilmola et al. (2003) kirjoittavat (Ilmola, Kotsalo, Mustonen, 2003, 484).  

Yksi haastatelluista, totesi yrityksen organisaatiorakenteen olevan hyvin 

funktionaalinen, mutta havaintojen perusteella organisaation voisi nähdä 
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olevan myös Ståhlen & Grönroosin määritelmän mukainen dynaaminen 

organisaatio, missä organisaation erityispiirteinä ovat tavoitteiden osalta 

jatkuva uusiutuminen, tiedon sekä osaamisen osalta intuitiivisuus ja 

mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä  muutoksen lähteiden ja mallien osalta 

heikkojen signaalien tunnistaminen ja jalostaminen sekä itsestään 

organisoituminen. Dynaamisessa organisaatiossa, muutos nähdään 

voimavarana, johon tähdätään jopa virheiden uhalla. (Valkokari, 2009, 129.) 

Kohdeyritys harjoittaa projekteissaan myös Bessantin (2003) määritelmän 

mukaisesti proaktiivista kehitystoimintaa, jossa kehitystyötä tekevät 

itseohjautuvat tiimit ongelmanratkaisumenetelmiä käyttäen. Havainnointien 

perusteella yrityksellä vaikuttaa olevan tavoitteena kehittyä oppivaksi 

organisaatioksi, missä toimii oppimiskokemusten systemaattinen jako sekä 

hyödyntäminen ja, missä kaikki ovat sitoutuneita innovaatioprosessiin. 

(Valkokari, 2009, 130.) 

Kohdeyrityksessä innovaatiota tukevat olosuhteet pyritään luomaan 

motivoinnin avulla, mahdollistamalla työntekijöille oma päätäntävalta omien 

työasioiden suhteen sekä pitämällä yllä virheitä sallivaa kulttuuria ja torjumalla 

rutinoitumista vaihtelevilla työtehtävillä.  Yrityksen toiminnassa näkyy piirteitä 

SECI-mallin hyödyntämisestä (Nonaka, Toyama, Konno, 2000, 9-10). 

Dynaamisen tiedonluontiprosessin avulla, olisi kohdeyrityksesä mahdollista 

hyödyntää SECI-mallia vielä tehokkaammin. Dynaaminen tiedonluontiprosessi 

perustuu kolmen elementin; Ba, SECI ja tieto-omaisuus hyödyntämiseen 

(Nonaka et al., 2000, 1). Hyödynnettäessä dynaamista tiedonluontiprosessia 

kohdeyrityksessä, kehitetään työskentelyolosuhteet tukemaan luovaa työtä, 

innovointia ja ihmisten vuorovaikutusta vielä nykyistäkin paremmin (Ba). 

Yhteistyöllä, muilta oppimisella ja omien tietojen jakamisella, samoin kuin 

uuden tiedon hankinnalla asiakasrajapinnasta, kursseilta, kirjallisuudesta, jne. 

ja tämän tiedon tuominen oman työyhteisön käyttöön laajentaa ja jalostaa 

yrityksen kollektiivista tietovarastoa (SECI). Moderoimalla mahdollistetaan 

sekä Ba että SECI, siirretään hyvät käytänteet yrityksen prosesseihin, 
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toimintatapoihin ja ohjeisiin. Dynaamisen tiedonluontiprosessin avulla luodaan 

avoin tiedon jakamisen ja oppimisen kulttuuri, josta kaikki yrityksessä 

hyötyvät. 

Koko organisaation innovatiivisuuden käyttöönsaamiseksi ja 

innovointipotentiaalin maksimoimiseksi, tulisi varmistaa, että ymmärretään 

yksilön koko luovuus organisaation voimavarana ja menestystekijänä, otetaan 

innovaatioon liittyvät kaikki näkökulmat huomioon, kuvataan 

innovaatioprosessin päävaiheet sekä organisatoristen tekijöiden ja yksilön 

luovuuden välinen vuorovaikutus (Amabile, 1988, 123). Yrityksen toimintaa 

organisoitaessa ja johdettaessa, on myös huomioitava, että radikaali innovaatio 

edellyttää erilaista organisaatiota kuin inkrementaalinen innovaatio. 

Radikaaleja innovaatioita syntyy enemmän organisaatioissa, joissa on 

agressiivinen teknologiapolitiikka ja, jossa tekonologiaosaajat on keskitetty 

yhteen. Hajautetut ja monimutkaisemmat organisaatiorakenteet puolestaan 

tukevat enemmän inkrementaalista innovaatiota. (Ettlie, Bridges, O’Keefe, 

1984, 2-3.) Koska kohdeyritys toimii omalla alallaan edelläkävijänä ja 

yrityksen toiminta on erittäin dynaamista, on kohdeyrityksen kannalta 

hedelmällisempää tukea radikaalia innovaatiota ja organisaatiorakenteita ja 

näin saavuttaa mahdollisimman korkea organisatorisen innovaation taso. 

Luotaessa kokonaan uusia konsepteja, toimintatapoja, ja –malleja, on 

lähestymiskulma innovaatioon väkisinkin enemmän radikaali kuin 

inkrementaali. Asioiden kokonaan uudelleen suunnittelu vaatii myöskin 

radikaalin innovaation työtapoja. Ellei näitä tunnisteta yrityksen toiminnassa ja 

organisaatiossa, saatetaan menettää paljon luovuutta, uusia ideoita ja uusia 

asioiden toteutustapoja. 

Saavuttaakseen nopeat kehityssyklit projekteissa on yrityksen harkittava 

avointa innovaatiota ja sitä tukevia prosesseja. Sosiaalisen median 

hyödyntäminen innovaatiota tukevana toimintana ja yrityksen ”tuntosarvina” 

on mahdollista soveltamalla Di Gangin & Waskon esittelemää 

loppukäyttäjäinnovaatiota (Di Gangi, Wasko, 2009, 202-205). Sosiaalisen 
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median hyödyntämisessä ja etenkin pääkäyttäjäyhteisön jäsenten valinnassa on 

syytä huomioida ihmisten erilaiset asenteet ja toimintatavat. Aktiivisen 

yhteisön aikaansaamiseksi jäsenten tulisi olla ns. aikaisia omaksujia (Sarkar, 

2007, 15), jotka haluavat olla kehityksen eturintamassa. Innovaatioyhteisön, 

siis sekä käyttäjäyhteisön että pääkäyttäjäyhteisön, motivointiin on myös 

kiinnitettävä huomiota. On oletettavaa, että ihmiset tulevat yhteisöön sisäisesti 

motivoituineina, mutta yhteisön pitkän aikavälin toiminnan kannalta on 

suositeltavaa käyttää myös ulkoisen motivoinnin keinoja, kuten palkitsemista. 

Palkitsemisjärjestelmä voi olla aineetonta palkitsemista, kuten kiitoksia, 

kunniamainintoja, tms. tai aineellista palkitsemista, mutta oleellista 

molemmissa tapauksissa on se, että palkitsemisjärjestelmä on rakennettava 

koskemaan koko yhteisöää (Breunig et al., 2014, 52). 

Kohdeyrityksen toiminnassa on piirteitä sekä dynaamisen organisaation että 

oppivan organisaation toimintamalleista. On suositeltavaa kehittää työtapoja 

vielä lähemmäksi oppivaa organisaatiota, jossa hyödynnetään aktiivisesti 

organisaation omia oppimiskokemuksia sekä jaetaan hyväksi havaittuja 

käytänteitä (Valkokari, 2009, 129-130). Oppivaa organisaatiota voidaan tukea 

varmistamalla yksilöiden ja organisaation luovuus motivaation, eri tehtäviin 

riittävät resurssit sekä niihin tarvittavan tekniikka ja sen hallinta. Amabilen 

(1988) mukaan sekä yksilön että organisaation luovuusmaksimi saavutetaan 

olosuhteissa, joissa edellä mainitut kolme komponenttia risteävät (Kuva 1). 

Amabilen luovuuskomponentit (Taulukko 1) tarkoittavat tiivistetysti seuraavaa: 

Motivaation osalta Amabile tarkoittaa yksilön kannalta sisäistä motivaatiota, 

kun taas organisaation kannalta katsoen motivaation luo innovoinnille avoin 

yrityksen korkeimman johdon visio. Resursseina yksilö tarvitsee riittävän 

toimialakohtaisen osaamisen ja taidot, kun organisaatio puolestaan tarvitsee 

resurssimielessä rahoituksen, materiaalit, järjestelmät ja oikeat ihmiset. 

Tekniikalla Amabile tarkoittaa yksilön kohdalla taitoja, ajattelumalleja, 

työtapoja ja uudistumiseen pyrkivää suhtautumista. Organisaation 

tekniikkavaatimuksilla tarkoitetaan kyvykkyyttä innovaation johtamiseen koko 
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organisaation osalta sekä uutta kehitystoimintaa tukevaa asennetta ja 

ajattelutapaa sekä valmiutta käyttää saatavilla olevia resursseja. (Amabile, 

1988, 155-157.) Luovuuskomponentit auttavat yritystä jakamaan luovuutta 

edistävät olosuhteet osiin ja näin kehittämään systemaattisesti kutakin aluetta ja 

tarvittaessa luomaan mittarit eri osa-alueille kehityksen mittaamiseksi. Eri osa-

alueiden mittarointi ja monitorointi auttavat kehittämään oikeita osa-alueita 

eikä esimerkiksi tulevat resurssitarpeet näin ollen perustu pelkkään arvioon.  

Vaikkakin kohdeyrityksessä panostetaan motivaation johtamisessa 

nimenomaan sisäisen motivaation johtamiseen ja pyritään tietoisesti 

ruokkimaan ihmisten omaa halua tehdä asioita ja pitää omaa sisäistä 

motivaatiota korkealla tasolla, voidaan kuitenkin innovaatioita tukevien 

olosuhteiden kohdalla tarkastella lyhyesti myös ulkoisen motivaation 

johtamista. Yritysten kannustinjärjestelmiä tutkittaessa on luonnollisestikin 

havaittu eroja eri tyyppisten kannustinjärjestelmien toimivuudessa. Esimerkiksi 

pitkäkestoisia kannustimia verrattuina lyhytkestoisiin, on huomattu 

pitkäkestoisten kannustinjärjestelmien toimivan innovaation kannalta 

tehokkaammin, koska ne mahdollistavat yrityksen pitkäaikaisen vision 

paremman toteutumisen henkilöiden paremman sitoutumisen kautta. (Fu, 2012, 

513.) On tosin huomioitava, että myös lyhytaikaiset kannustimet johtavat 

korkeampaan innovatiivisuuteen jos verrataan tilannetta yrityksiin, joissa ei ole 

kannustinjärjestelmiä lainkaan käytössä (Fu, 2012, 521).  

Luotaessa yritykseen mahdollisimman innovatiivista työympäristöä, on 

huomioitava ihmisten luontaiset kiinnostuksen kohteet, pyrkiä kasvattamaan 

sisäistä motivaatiota varmistamalla ihmisten luovuuden tarvitsemat resurssit 

sekä mahdollisuuksien mukaan käyttämällä kannustinjärjestelmiä. Luovuuden 

ja motivaation korkeana pitämiseksi, yrityksen on systemaattisesti kuljettava 

kohti oppivan organisaation mallia (Valkokari, 2009, 129-130), jota varten 

voidaan hyödyntää dynaamisen tiedonluonnin prosessia (Nonaka et al., 2000, 

1). 
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5.2 Esteiden ylitys 

Työn teoriaosassa ja teemahaastatteluissa esiin tuodut innovaation esteet olivat 

haastatelluille tuttuja asioita arkipäivän tilanteiden kautta. Esteiden käsittely 

omina ilmiöinään on auttanut näkemään asioiden taustoja ja antaa 

mahdollisuuden puuttua tietoisesti tilanteisiin, joissa tunnistetaan esteisiin 

johtavaa käyttäytymistä. Teemahaastatteluiden ja käytyjen keskusteluiden 

perusteella innovaation esteiden käsittelyyn ja esteiden poistoon soveltuvat 

sinällään samat johtamismenetelmät kuin moniin muihinkin yritysjohtamisen ja 

henkilöjohtamisen tilanteisiin. Yhtenä tämän työn tavoitteena on tuoda esiin 

erilaiset innovaation esteet sekä teorian että käytännön kannalta, jotta esteiden 

olemassaolo tiedostetaan ja esteiden poistamiseen osataan kiinnittää huomiota.  

Eri ihmisten arvopohjaisten esteiden (Clemen, 1996, 194) havaitseminen ei 

aina ole helppoa, mutta avoimen keskustelukulttuurin kautta, missä ihmiset 

voivat tuoda omat näkemyksensä esiin, voidaan päästä tilanteeseen, jossa eri 

arvot omaavat ihmiset saavat näkemyksensä esiin ja eri ajatuksista voidaan 

keskustella. Leimaantumisen ja arvostelun pelko estävät ihmisiä tuomasta 

näkemyksiään esiin ja siksi työilmapiirin ja –kulttuurin on oltava avointa ja 

tuettava eri näkemysten omaavia ihmisiä. Luottamus ja sitä kautta avoin 

keskustelu, joita kohdyrityksessä pyritään ylläpitämään, ovat tärkeässä 

asemassa arvopohjaisten esteiden poistamisessa. Luottamus ja avoimuus ovat 

myös keskeisiä välineitä virheitä sallivassa työkulttuurissa, jossa pyritään 

oppimaan epäonnistumisista eikä hautaamaan niitä vähin äänin. Hiljaisten 

oletusten (Clemen, 1996, 194) luomien innovaation esteiden vaikustusta 

voidaan vähentää haastatteluiden mukaan ryhmätyön avulla, jossa kollegat 

voivat käydä ajatuksiaan läpi yhdessä ja näin hakea uusia näkökulmia asioihin. 

Hiljaiset oletukset ovat ajattelullisina biaksina toisinaan vaikeasti havaittavia, 

mutta myös niiden avaamiseen auttaa avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri.  

Tarkasteltaessa kolmea Ansoffin suodatinta (Holopainen, Toivonen, 2011, 198) 

innovaatioprosessin ja päätöksentekoprosessin kannalta, tuli haastatteluissa 
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ilmi, että niiden vaikutusta on toisinaan vaikea havaita, koska havainto-

avaruuden ulkopuolelle jääneet asiat eivät tule mentaaliseen käsittelyyn. Sama 

ongelma todettiin olevan asioiden suhteen, jotka mentaalisuodatin rajaa 

käsittelyn ulkopuolelle. Suodatinten olemassaolon ja niiden 

toimintamekanismien tiedostaminen antavat mahdollisuuden laajentaa 

havainnointiavaruutta sekä tuomaan mentaaliseen käsittelyyn asioita, jotka 

aikaisemmin olisivat jääneet käsittelemättä. Kohdeyrityksessä olisi mahdollista 

kehittää tätä asiaa osana innovaatioprosessia, ottamalla käyttöön 

työmenetelmiä ja –tapoja, joilla voidaan laajentaa sekä yksilöiden 

havainnointialuetta että organisaation havainnointialuetta. Päätöksentekoon ja 

innovointiin osallistuvien ryhmien mahdollisimman suuri heterogeenisyys 

tukee Ansoffin havainto- ja mentaalisuodattimen avoimuutta, samoin kuin 

havaintoprosessin ristiriitaisuus tai paradoksaalisuus (Ilmola & Kotsalo-

Mustonen, 2003, 484). Ansoffin voimasuodattimen vaikutus näkyy 

haastatteluiden ajoittain hyvin selvästi. Vastaan on tullut jopa tilanteita, joissa 

pyritään tietoisesti luomaan työryhmien välisiä rajoja, jotta voidaan kasvattaa 

omaa valtaa. Voimasuodattimen vaikutusta voidaan vähentää anonymiteetin 

käytöllä eli poistamalla käsiteltävät asiat henkilösidoinnaisuuksista (Kuusi, 

2000, 73). Selkeä projektin tavoitteiden, vision sekä mission viestiminen 

projektiryhmän jäsenille, nähtiin haastatteluissa myös yhdeksi välineeksi 

innovaation esteiden poistoon. Suodatinten vaikutusta voi vähentää myös 

päätöksentekoprosessin kehityksellä, välttämällä päätösten pakottamista 

prosessin alkupäähän, jolloin ryhmän havaintosuodatus tiukentuu eikä uusia 

ajatuksia enää saada helposti esille. Samoin suodatinten avoimuutta tukee jos 

kesken päätöksentekoprosessia ei anneta tiukkoja vaatimuksia argumentoinnin 

suhteen vaan annetaan keskustelun olla rentoa ja avointa. (Ilmola, Kotsalo-

Mustonen, 2003, 484.) Organisaatiokulttuurin vieminen kohti luovaa 

organisaatiota vaatii sen, että yrityksen johto uskoo luovuuteen ja luovuuden 

voimaan. Ilman yrityksen johdon roolia, ei organisaatio voi päästä luovuuden 

tilaan huolimatta prosesseista tai muista menetelmistä. (Mannarelli, 2001, 4/5.)  
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5.3 Kohti innovaatiota tukevaa strategiaa 

Strategianäkökulmasta keskusteltaessa tuli esiin, että innovointi tulisi ottaa 

vahvemmin mukaan yrityksen strategisessa päätöksenteossa ja näin luoda 

erilaisia strategisia konsepteja sekä käyttää soveltuvia työkaluja. 

Prosessimielessä systemaattiseen innovaatiostrategiaan (innovaatioprosessiin) 

ei nähty tarvetta, mutta toisaalta nähtiin tarve innovaation esteiden 

poistamisessa, strategiatyökalujen käytössä sekä ymmärryksen lisäämisessä 

siinä, mitä yrityksen on tehtävä nyt ja mitä sen on tehtävä jatkossa. Tässä 

tutkimuksessa läpikäydyistä strategisista välineistä nähtiin haastatteluissa 

parhaiten hyödynnettäviksi tehokas hiljaisten signaalien aistiminen ja 

analysointi, sinisen meren strategia ja viiden voiman malli sekä niihin liittyvät 

työkalut. Ennakointimenetelmät nähtiin hyviksi skenarioiden luontivälineiksi, 

joiden avulla saadaan jalostettua tietoa analysoitavaksi sekä viiden voiman 

mallin (Porter, 2008, 27)  avulla että käytettäväksi sinisen meren strategian 

luomiseksi. Sinisen meren strategiaprofiili ja nelikenttä nähtiin hyvinä 

välineinä strategian kommunikointiin yrityksen sisällä (Kim, Mauborgne, 

2006, 120). 

Ansoffin hiljaisten signaalien teorian hyödyntäminen mahdollistaa 

markkinoilla tapahtuvien muutosten aikaisen aistimisen ja tiedon 

hyödyntämisen ja antaa sitä kautta mahdollisuuden suunnitella ja suunnata 

yrityksen strategiaa (Holopainen & Toivonen, 2011, 198-199). Tehokas 

hiljaisten signaalien käsittely edellyttää myös havaintojen suodatusta ja 

analysointia (Error! Reference source not found.), jotta signaaleista voi 

muodostua yritykselle kilpailuetua (Ilmola & Kuusi, 2006, 909). Hiljaisten 

signaalien havainnointiin liittyviä yleisiä huomioita Ansoffin mukaan ovat 

mm., että signaalien havaitseminen vaatii herkkyyttä ja kokemusta. Yritysken 

ulkoisten hiljaisten signaalien havainnointiin hyviä kanavia ovat sosiaaliset, 

poliittiset ja teknologiset asiat, kuten muutokset ja muutostarpeet. Myös 

asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt, kuten myynti ja markkinointi sekä 

tuotekehitys, ovat yrityksen kannalta hyviä ulkoisten signaalien havaitsijoita. 
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Sisäisten hiljaisten signaalien havainnointiin ovat Ansoffin mukaan henkilöt, 

joilla on organisaatio sisällä hyvät kontaktiverkot. (Holopainen, Toivonen, 

2011, 202.)  

Teorioden ja haastatteluiden pohjalta voidaan kohdeyritykselle suositella 

kehityshankkeena strategiasynteesiprojektia (Kuva 10 ja Kuva 11), joka 

pohjautuu viiden voiman mallin ja sinisen meren strategian yhdistämiseen. 

Strategiasynteesissä tavoitteena on päästä siniselle merelle. Kim & 

Mauborgnen mukaan hyvin toimivan sinisen meren strategian edellytyksenä 

ovat kolme asiaa; painopiste, erilaisuus ja motto (Kim, Mauborgne, 2006, 59). 

Strategiasynteesin viimeisen vaiheen, viiden voiman –analysiin, tulisi myös 

tukea tätä tavoitetta, jonka vuoksi sen tulisi osoittaa voimakasta muutosta 

parempaan markkinatilanteeseen verrattuna alkuperäiseen. 
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6. Yhteenveto ja pohdinta 

Tämän tutkimuksen aihetta, kuinka innovaatiota voi johtaa luovassa 

suunnittelutyössä, tutkittiin etsimällä vastauksia kysymyksiin: mitkä ovat 

innovaation kannustimet, millaiset olosuhteet tukevat innovointia, mitkä ovat 

innovaation esteet  ja mitkä strategiset valinnat tukevat innovointia? 

Innovaation johtamista tutkittiin suunnitteluyrityksen kilpailutekijänä 

tutustumalla alan kirjallisuuteen ja yrityksessä suoritettujen 

teemahaastatteluiden kautta.  

Näkökulmina työssä olivat mm. ajatteluun ja asenteisiin liittyvien innovaation 

esteiden poistaminen ja toisaalta yrityksen innovaatioon liittyvä strateginen 

asemointi ja strategiset työvälineet. Strategianäkökulma oli työssä mukana, 

koska yrityksen on pystyttävä ohjaamaan ja suuntaamaan toimintaansa 

systemaattisesti valitun vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi.  

6.1 Ympäristön vaikutus innovatiivisuuteen 

Innovaation kannustimet muodostuivat motivaation ja luovuuden ohjauksesta 

sekä niille soveliaan luottamuksellisen työilmapiirin luomisesta. Motivaatiota 

käsiteltäessä pääpaino oli sisäisessä motivaatiossa ja sen hyödyntämisessä 

ihmisten luovuuden esiin saamisessa. Therese Amabilen mukaan sisäinen 

motivaatio yhdessä oikein asetettujen tehtävien ja rersurssien kanssa johtaa 

maksimaaliseeen luovuuteen (Amabile, 1988, 155-157).  

Yhdessä sisäisen motivaation kehittämisen kanssa voidaan kuitenkin tutkia 

mahdollisuutta käyttää myös ulkoista motivointia esimerkiksi palkitsemisen 

avulla, koska tutkimuksissa on myös havaittu pitkäjänteisiä 

palkitsemisohjelmia käyttävien yritysten olevan innovoivampia kuin 

lyhytaikaista palkitsemista käyttävien, tai yritysten, jotka eivät käytä lainkaan 

palkitsemisjärjestelmiä (Fu, 2012, 521.). Looginen johtopäätös edellä 

mainituista tutkimuksista on, että maksimaalisen luovat olosuhteet sisältävät 
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sekä sisäisten että ulkoisen motivoinnin elementtejä. Ihmisten sisäistä 

motivaatiota voi pyrkiä kasvattamaan vahvistamalla organisaation nykyisiä 

oppivan organisaation elementtejä (Valkokari, 2009, 129-130), jolloin ihmiset 

jakavat omia kokemuksiaan ja osaamistaan. Oman osaamisen jakaminen 

yhteisten tavoitteiden hyväksi on Jarenko & Martelan (2016) mukaan yksi 

sisäisen motivaation peruspilareista. Yhdessä oikein johdettujen työtehtävien 

kanssa, joissa yhdistyvät tekemisen vapaaehtoisuus, tunne omien taitojen 

riittämisestä eli kyvykkyys ja ryhmään kuulumisen tunne, saavutetaan 

olosuhteet maksimaaliselle sisäiselle motivaatiolle. (Jarenko, Martela, 2016, 

17-18).  

Motivaation kehittämisen ja tiedon jakamisen kulttuurin tukemiseksi on 

suositeltavaa kehittää toimintaa kohti oppivaa organisaatiota, jolloin  

innovaatiota tukevien olosuhteiden kehitykssä on perusteltua hyödyntää 

dynaamisen tiedonluonnin prosessia, joka perustuu kolmeen elementtiin; Ba, 

SECI ja tieto-omaisuus. Ba on henkinen, fyysinen tai virtuaalinen tila. SECI on 

tiedonluonti ja –jalostusprosessi, joka perustuu hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen 

tiedon vuorovaikutukseen organisaatiossa. Tieto-omaisuus puolestaan on 

tiedonluontiprosessin syötteet, tulokset sekä moderointiprosessi.  

Dynaaminen tiedonluonninprosessi saadaan aikaan luomalla henkinen-Ba 

käyttämällä edellisessä kappaleessa mainittuja motivaation ohjauksen keinoja 

sekä tehostamalla oppimista ja tiedonjakoa henkilöiden välillä, jotta SECI-

prosessin hyödyt saadaan käyttöön. Yrityksen johdon tehtävänä on toimia 

mahdollistajana ja huolehtia, että henkinen Ba säilyy ja, että tiedon jakamisen 

SECI-prosessi pysyy käynnissä. Moderoinnin avulla yrityksen johto 

mahdollistaa, että hyvät työtavat ja käytänteet, jotka syntyvät yhdessä tiimissä 

tai projektissa välitetään käyttöön myös muissa tiimeissä ja projekteissa (Kuva 

13). 
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Kuva 13. Yrityksen välineet innovaatiokyvykkyyden nostamiseksi. 

Innovaatiota tukevia olosuhteita voidaan kehittää yrityksen sisällä, mutta koko 

yrityksen kannalta innovaation johtamista ajatellen, voidaan hyödyntää myös 

yrityksen ulkopuolisia tahoja. Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen 

tuotekehityksen ja innovoinnin tukena ja yhtenä kommunikointikanavana on 

suositeltavaa, johtuen sosiaalisen median suuresta käyttäjämäärästä ja 

osallistumisen matalasta kynnyksestä.  

Sosiaalisen median ollessa nykypäivänä lähes kaikkien ihmisten arkipäivää, on 

innovaatiotoimintaan suuntautuneiden käyttäjäyhteisöjen luonti kohtuullisen 

pieni vaiva yritykselle. Sosiaalisen median valjastaminen avoimen innovaation 

ja käyttäjäinnovaation hyödyntämiseen ja johtamiseen edellyttää moderoituja 

avoimia käyttäjäyhteisöjä, joista kutsutaan aktiivisimmat jäsenet omaan 

suljettuun pääkäyttäjäyhteisöön, joka voi olla projektikohtaisesti koottu, 
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väliaikainen yhteisö tai pysyvämpi virtuaalinen tila, missä ihmiset kohtaavat ja 

vaihtavat ajatuksia.  

Yrityksen on moderoitava molempia yhteisöjä ja etenkin pääkäyttäjäyhteisön 

kohdalla tavoitteena tulisi pitää virtuaalisen Ba:n aikaansaamista, jotta uudet 

ajatukset saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Käytännössä 

sosiaalisen median hyödyntäminen innovaatiotoiminnan tukena etenee Di 

Gangin & Waskon käyttäjäinnovaatiomallia mukaillen (Di Gangi, Wasko, 

2009, 202). Malli (Taulukko 4) toimii neliportaisesti siten, että ensimmäisessä 

vaiheessa perustetaan avoin käyttäjäyhteisö, johon kutsutaan alalla toimivia 

henkilöitä ja pyydetään heitä kutsumaan omia kontaktejaan mukaan yhteisöön.  

Yrityksen on moderoitava yhteisöä, jotta se pysyy aktiivisena ja, jotta 

yhteisöstä tunnistetaan henkilöt kutsuttavaksi suljettuun pääkäyttäjäyhteisöön. 

Pääkäyttäjien tunnistus on prosessin toinen vaihe. Kolmantena vaiheena on 

suljetun pääkäyttäjäyhteisön moderointi ja ylläpito, koska yrityksen kannalta 

nimenomaan pääkäyttäjäyhteisö on tärkeä innovaatiokumppani, mistä tulee 

saada uusia ajatuksia ja, missä käydään käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa 

keskutelua eri ratkaisumalleista ja potentiaalisista innovaation aluista. Neljäs 

vaihe on nimetty innovaatioiksi ja, kuten vaiheen nimi sanoo, on tarkoituksena 

saada hyödynnettyä aikaisemmista vaiheista saatua tietoa, käyttäjien 

kommentteja ja jatkokehitystoiveita. 

Taulukko 4. Sosiaalisen median hyödyntäminen innovaatiotoiminnan tukena. 

I – Avoimen käyttäjäyhteisön luonti Yhteisön muodostus 

Yhteisön tarve 

Moderointi ja yhteisön aktiivointi 

Viestintä 

II – Pääkäyttäjäryhmään kutsuttavien Suljetun pääkäyttäjäyhteisön jäsenten tunnistus 
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henkilöiden tunnistus  avoimesta ryhmästä/ ryhmistä 

Prosessin kehitys 

III – Suljetun pääkäyttäjäyhteisön 

luonti 

Pääkäyttäjäverkoston luonti ja ylläpito 

Aktiivinen keskustelu ryhmässä ja ryhmän aktiivisena 

pitäminen 

Integrointi yrityksen innovaatioprosessiin 

Mahdollinen aineeton/aineellinen palkitseminen 

Moderointi ja motivointi 

IV – Innovaatiot  Systemaattinen tiedonkeruu yhteisöltä 

Tiedon ja innovaatioiden jalostaminen 

Ammattimaiset tiedonkeräysmenetelmät ja –välineet 

6.2 Kuinka esteitä voi ylittää? 

Innovaation esteistä tutkimuksessa käsiteltiin asenteisiin ja ajatteluun liittyvät 

Robert Clemenin kirjassaan Making hard decisions: an introduction to 

decision analysis esittelemät hiljaiset oletukset ja arvopohjaiset esteet (Clemen, 

1996, 194) sekä H. Igor Ansoffin kolme ns. Ansoffin suodatinta; 

havaintosuodatin, mentaalisuodatin sekä voimasuodatin (Holopainen & 

Toivonen, 2011, 198). Tässä työssä käsiteltyjä innovaation esteitä voidaan 

poistaa, tai niiden vaikutusta vähentää, luomalla luottamuksellinen työilmapiiri 

ja –kulttuuri, jossa avoimella keskustelulla annetaan tilaa eri mielipiteille ja 

näkemyksille.  

Päätöksentekoprosessin tehokkuuden kannalta on tärkeätä, että 

päätöksentekoon osallistuva ryhmä on mahdollisimman heterogeeninen, jolloin 

eri näkökulmat saadaan mahdollisimman hyvin esiin (Ilmola & Kotsalo-
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Mustonen, 2003, 484). Hiljaiset oletukset ja ihmisten arvoihin liittyvät esteet 

voidaan, haastatteluiden perusteella, parhaiten poistaa avoimella keskustelulla, 

missä tuodaan esiin kyseiset rajoitteet ja esteet. Ansoffin suodatinten vaikutusta 

voi vähentää tiedostamalla suodatinten olemassaolo ja kommunikoimalla asia 

selkeästi päätöksentekoon osallistuville henkilöille. Voimasuodattimen 

vaikutusta voi pyrkiä vähentämään esimerkiksi ideointitilaisuuksissa karsimalla 

ideoista henkilösidonnaisuudet (Kuusi, 2000, 73).  

6.3 Innovaatiota tukeva kehitysstrategia 

Innovaation johtamiseen liittyvät strategiat käsittelivät ennakointia, skenarioita, 

hiljaisia signaaleja sekä viiden voiman mallia ja sinisen meren strategiaa, 

pääpainon kuitenkin ollessa viiden voiman mallissa sekä sinisen meren 

strategiassa. Hiljaisten signaalien kerääminen nähtiin kohdeyrityksessä myös 

tärkeänä kehityskohteena. Koska tehokas hiljaisten signaalien käsittely 

edellyttää signaalien suodatusta ja analysointia, on syytä tarkastella signaalien 

alkuperää, mistä signaalit tulevat, kuinka ne havainnoidaan ja käsitellään ennen 

pääätöksentekoprosessia.  

Hiljaisia signaaleja on havaittavissa yhteiskunnan eri osissa niin taloudessa 

kuin politiikassa tai lainsäädännön muutoksissa. Haasteena signaalien kanssa 

on se, etteivät kaikki signaalit kehity varsinaisiksi ilmiöiksi, jolloin niiden 

havainnointi on helpompaa. Tosin signaalien kehittyessä eteenpäin, voi niiden 

havainnoiminen olla yrityksen kannalta myöhäistä. Yrityksen ulkopuolisia 

hiljaisten signaalien havainnointikanavia ovat mm. sosiaaliset, poliittiset ja 

teknologiset muutokset tai muutostarpeet. Toisaalta, yrityksen 

asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt pystyvät havainnoimaan tehokkaasti 

yritystä lähempänä ilmeneviä signaaleja. (Holopainen, Toivonen, 2011, 202.)  

Teemahaastatteluiden myötä työn strategiaosuus painottui Michael Porterin 

luoman viiden voiman mallin (Porter, 2008, 27) ja Kim & Mauborgnen sinisen 

meren strategian (Kim, Mauborgne, 2006, 45-58) hyödyntämiseen. 
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Tutkimuksessa päädyttiin suosittelemaan kohdeyritykselle käyttöön otettavaksi 

työkaluksi näistä kahdesta strategiasta muodostettua strategiasynteesiä (Kuva 

14), joka perustuu sekä viiden voiman mallin että sinisen meren strategian 

yhdistämiseen.  

 

Kuva 14. Strategiasynteesi. 

Strategiasynteesi on kuusiosainen prosessi, joka alkaa yrityksen nykyisen 

markkinatilanteen analysoinnilla viiden voiman mallin avulla. Viiden voiman 

mallissa, yrityksen asema markkinoilla analysoidaan suhteessa alalle pyrkiviin 

kilpailijoihin, alalla vallitsevaan kilpailuun, toimittajien neuvotteluvoimaan, 

ostajien neuvotteluvoimaan sekä korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhkaan. 

Viiden voiman mallin tuloksia käytetään sinisen meren strategian 

strategiaprofiilin ja arvokäyrän luonnissa, tulosten toimiessa strategiaprofiilin 

kilpailutekijöinä.  

Strategiaprofiiliin kirjataan vaaka-akselille kilpailutekijät, joita arvioidaan 

asteikolla pieni-suuri. Asteikolla arviodut kilpailutekijät yhdistetään viivalla ja 
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näin saadaan arvokäyrä. Seuraavassa vaiheessa käytetään sinisen meren 

strategian neljää kysymystä (supista, poista, korosta ja luo) sekä nelikenttää 

(Kuva 9), joiden avulla luodaan yritykselle uusi arvokäyrä. Uusi arvokäyrä 

sijoitetaan strategiaprofiiliin ja verrataan alkuperäiseen arvokäyrään. Uudella 

arvokäyrällä on oltava selvä painopiste ja sen on poikettava alkuperäisestä 

(Kim & Mauborgne, 2006, 47-51).  

Strategiasynteesin viimeisessä vaiheessa uuden tilanteen kilpailutekijät ja 

arvokäyrä analysoidaan viiden voiman mallin avulla, jotta yritys voi varmistua, 

millaisessa markkinatilanteessa yritys on. Tavoitteena strategiasynteesissä on 

päästä siniselle merelle, jonka tulisi näkyä yrityksen uudesta strategiaprofiilista 

ja arvokäyrästä. Toimivan sinisen meren strategian edellytyksinä ovat selkeä 

painopiste, erilaisuus ja motto (Kim, Mauborgne, 2006, 59). Myös 

strategiasynteesin viimeisen vaiheen viiden voiman –analyysin tulosten tulisi 

tukea tätä ja tulosten tulisi osoittaa voimakasta muutosta parempaan verrattuna 

alkuperäiseen tilanteeseen. 

6.4 Yhteenveto 

Tutkin työssäni innovaation johtamista näkökulmasta ”kuinka innovaatiota 

johdetaan luovassa suunnittelutyössä”? Kysymykseen pyrittiin löytämään 

vastaus neljän alakysymyksen avulla:  

o Mitkä ovat innovaation kannustimet?  

o Millaiset olosuhteet tukevat innovointia?  

o Mitkä ovat innovaation esteet?  

o Mitkä strategiset valinnat tukevat innovointia?  

Työ jakautui teoriakatsaukseen, empiirisen osan teemahaastatteluihin ja niiden 

purkuun sekä analysointiin. Työn tuloksissa sekä yhteenvedossa käytiin läpi 

soveltaen läpi teorioita, joita peilattiin teemahaastatteluissa saatuihin tietoihin. 
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Vastauksena työn pääkysymykseen löytyi innovaation johtamiseen soveltuvia 

teorioita ja niiden käytännön sovelluksia.  

Innovaation johtamista luovassa työssä voi tehostaa, ottamalla huomioon eri 

luovuuteen ja motivaatioon sekä motivointiin liittyvät asiat. Amabilen 

korkeimman luovuuden olosuhteiden (Amabile, 1988, 155-157) varmistaminen 

samaan aikaan, kun työssä toteutuvat myös Jarenko & Martelan mainitsemat 

draiviin johtavat motivaatiotekijät (Jarenko, Martela, 2016, 17-18). Vaikkakin 

kohdeyrityksessä on halua panostaa nimenomaan sisäisen motivaation 

johtamiseen ja kehittämiseen, on syytä myös huomioida ulkoisen motivaation, 

esimerkiksi palkitsemisjärjestelmien voima innovaation kehityksessä (Fu, 

2013, 513, 521).  

Innovaatiota tukevia olosuhteita voidaan kehittää hyödyntämällä Nonaka et al., 

esittelemää dynaamista tiedonluontiprosessia (Nonaka et al., 2000, 1), jonka 

avulla on mahdollista siirtää yrityksen organisaatiokulttuuria kohti oppivaa 

organisaatiota (Valkokari, 2009, 129-130). Innovaatiota tukevia olosuhteita 

kehitettäessä, voidaan hyödyntää myös yrityksen ulkopuolisia tahoja 

sosiaalisen median välityksellä, luomalla innovaatiotyöstä kiinnostuneita 

käyttäjäyhteisöjä, joista moderoinnin ja aktivoinnin avulla etsitään 

aktiivisimmat jäsenet kutsuttavaksi pääkäyttäjäyhteisöön /-yhteisöihin. 

Pääkäyttäjäyhteisöt toimivat yrityksen virtuaalitilana, missä on helppoa ja 

nopeaa kommunikoida asiakkaiden ja käyttäjien kanssa ja näin kerätä tietoa 

kehitystyön tueksi.  

Strategianäkökulmasta katsoen, innovaatiota voi johtaa monillakin eri tavoilla. 

Tässä työssä on paneuduttu lähinnä hiljaisten signaalien havainnointiin ja 

analysointiin sekä yrityksen innovaatiotoiminnan tehostamiseen tässä työssä 

esitellyn strategiasynteesin (Kuva 14) avulla. Strategiasynteesi yhdistää 

hiljaisten signaalien keräämisen, viiden voiman mallin ja sinisen meren 

strategian yhdeksi työkaluksi, jonka avulla yritys voi analysoida nykyiden 

markkinatilanteensa viiden voiman mallilla, kehittää strategiaansa sinisen 
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meren strategialla ja lopuksi analysoida tulevan markkinatilanteen uudelleen 

viiden voiman mallilla. 
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Liitteet 

Liite 1, Teemahaastattelun runko 

Näkökulmia keskusteluun 

Alla oleva otsikointi vastaa diplomityön kysymyksenasettelua ja pyrin 

ohjaamaan keskustelua sen mukaisesti. Koska aikaa on rajallisesti, rajataan 

keskustelu maksimissaan 30 minuuttia per otsikko.  

Otsikoiden alla olevat kysymykset on tarkoitettu ohjaamaan keskustelua. 

Taustatietoa joihinkin aiheisiin olen kirjoittanut kursiivilla. 

 

Kuinka motivaatio ja luovuus kytkeytyvät yhteen? 

- yksilötasolla 

- organisaatiotasolla 

Ulkoisen motivoinnin merkitys innovoinnille/ innovatiivisuudelle? Onko 

ulkoisella motivoinnilla ja kannustimilla merkitystä? 

Kuinka sisäinen motivaatio sytytetään organisaation toiminnassa/ projekteissa? 

 

Innovaatiota tukevat olosuhteet 

Henkiset olosuhteet, fyysiset olosuhteet? Ba/flow? 

- oikeat tehtävät: riittävän vaativia tehtäviä, mutta niin, että ihminen 
selviytyy niistä ja saa onnistumisen kokemuksia (sama pätee myös 
motivointiin) 

- kuinka hyvin tehtävien jako tai jakautuminen työryhmässä onnistuu? 

- merkityksellisyyden saavuttaminen työtehtävissä? 

 



 

 

 

 

Innovaation esteet ja kuinka ne poistetaan? 

Näkökulmana Clemenin arvopohjaiset päätöksenteon esteet ja hiljaiset 

oletukset sekä Ansoffin suodattimet. 

Taustaa: 

Robert Clemen on luokitellut eri tyyppisiä luovan ajattelun esteitä, jotka 

liittyvät havainnointiin, arvopohjaan sekä kulttuuriin ja ympäristöön. 

Kyvyttömyys hahmottaa ongelmaa eri tasolla tai toisen henkilön näkökulmasta 

johtuu Clemenin mukaan arvopohjaisista ajattelun esteistä, jotka ovat 

riippuvaisia yksilön arvoista. Useasti arvot ja tavoitteet sekoittuvat kykyyn 

löytää uusia, luovia ratkaisuvaihtoehtoja. Kyvyttömyys nähdä ongelma toisen 

henkilön näkökulmasta estää myöskin näkemästä ongelmaa toisen henkilön 

arvoista käsin 

Hiljaiset oletukset (tacit assumptions) ovat Clemenin mukaan tiedostamattomia 

rajoitteita, joita ihminen luo ajatuksissaan. Esimerkkinä tehtävä yhdistää 

pisteet neljällä viivalla nostamatta kynää paperista: 

 

- Ansoffin havaitsemissuodatin rajaa alueen, jolta havaintoja tehdään ja 
se on uuden tiedon ensimmäinen este, jonka havaitsija tietoisesti tai 
tiedostamattaan uudelle tiedolle asettaa.  

- Mentaalisuodatin vähentää havainnoidun tiedon määrää siten, että 
henkilölle entuudestaan tutut tiedot ja ajatusmallit etenevät 
mentaalisuodattimen läpi varmemmin kuin uudet. Toisin sanoen 
mentaalisuodatin rajoittaa uuden tiedon perille pääsyä silloin, kun 
olemassa olevat ajatusmallit eivät tue uutta tietoa.  



 

 

 

 

- Voimasuodatin liittyy organisaatioiden kykyyn vastaanottaa ja käsitellä 
uutta tietoa. Voimasuodatin ilmenee tilaisuuksissa, joissa henkilö, joka 
epäilee, että uusi tieto voi vähentää hänen vaikutusvaltaansa, alkaa 
toimia uutta tietoa vastaan pyrkien minimoimaan uuden tiedon 
vaikutuksen.  

 

Ansoffin suodattimet toimivat yksilö- ja organisaatiotasolla. 

Kuinka näet edellä mainittujen esteiden olemassaolon:  

- omassa työskentelyssä? 

- organisaation työskentelyssä? 

 

Jos edellä mainitut esteet tuovat mieleen tilanteita, joissa esteitä on esiintynyt, 

kuinka tilanteista/ esteistä on päästy yli?  

 

Innovointi strategiana 

Strategian kannalta olen työn teoriaosuudessa käsitellyt lyhyesti seuraavia 

aiheita: 

- ennakointi ja skenariot 

- hiljaisiin signaalit, niiden kerääminen ja suodatus 



 

 

 

 

- sinisen meren strategia 

- viiden voiman malli 

 

Kuinka näet systemaattisen innovaatiostrategian tarpeen yrityksessä? Tuleeko 

sellaista olla? 

Kuinka näet edellä listattujen strategisten näkökulmien/ työkalujen tarpeen 

yritykselle? 

Kuinka yrityksen tulisi aistia toimintaympäristöä ja sen muutoksia ja kuinka 

havaitut signaalit tulisi viedä päätöksentekoon? 

 


